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 .هالت ناسحإب نم لكو هباحصأو هلآ ىلعو ؛هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو « هلل دمحلا

 . يبلحلا يدنفأ راصن دومحمو « يبلحلا يدنفأ نيدلا لامج :انرضح ينم بلط دقف [دعب امأ]

 ةمجرت مهل بتكأ نأ  رصمب ريهشلا يبتكلا (يبلحلا يبابلا ىفطصم) خيشلا هل روفغملا انقيدص الجن
 هقحر (يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي) خيشلا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا بحم لماعلا ملاعلل ةرصتخم

 هبتك امب هفيرعت ردصأ نأ هنأش يف طيرفتلا وأ طارفإلاو ءارطإلا نم ؤربتلاو قدصلا نم نأ تيأرف «هللا

 ءًاعرش كلذ نع يبنلل هسفن حدمي ال صخشلا نأ مولعملا نم ذإ ءهسفن ةمجرت يف هسفنب وه

 : لوقأف ًاعبط هناجهتساو

 و [دمحم لآل دبؤملا فرشلاب] ةامسملا هتلاسر دعب روكذملا يناهبنلا فسوي خيشلا موحرملا لاق

 . هصن ام

 هسفنل فلؤملا ةمحرت

 يدلوم  يدلب - يبسن
 نب ليعامسإ نب فسوي ريقفلا انأ :لوقأف يلاح ةمجرت نم ًائيش ركذأ نأ يل رطخ : هعماج لاق

 ذنم اونطوت ةيدابلا برع نم موق ناهبن ينبل ةبسن . يناهبنلا نيدلا رصان دمحم نب ليعامسإ نب فسوي
 ؛ ةسدقملا دالبلا نم نيطسلف ضرأ نم يلامشلا بناجلا يف ةعقاولا (رمألا ةغيصب) مزجأ ةيرق نامزأ
 سم ةئس ةروكذملا ةيرقلا يف تدلو .توريب ةيالو يف اكع لامعأ نم . افيح ءاضقل ةعبات نآلا يهو

 .ًابيرقت فلألاو نيتئاملا دعب نيكسو

 نآرقلا يملعت
 ليعامسإ خيشلا هللا باتكل نقتملا ظفاحلا حلاصلا خيشلا يدلاوو يديس ىلع نآرقلا تأرقو

 يف هتاقوأ رثكأ قرغتسم .ةحصلا ديج ةينبلا يوق ساوحلا لماك نينامثلا رشع ين نآلا وهو يناهشلا
 ' «تاهتخ ثالث عوبسأ لك يف متخي راص مث ,نآرقلا ثلث ةليلو موي لك يف هدرو ناك .ىلاعت هللا ةعاط
 :سنوي] «نوعمجي ام ريخ وه اوحرفيلف كلذبف هتمحربو هللا لضفب لق» كلذ ىلع هلل دمحلاو
04]. 



 ملعلا يبلط
 عماجلا تلخدف .ملعلا بلطل رصم ىلإ (ءازجلا نسحأ ىنع هازجو .هللا هظفح) ينلسرأ مث

 ىلإ هيف تمقأو .فلألاو نيتئاملا دعب نينايثو ثالث ةنس حاتتفا مارحلا مرحملا ةرغ تبسلا موي رهزألا

 نع اهلئاسوو ةيعرشلا مولعلا نم يل هللا هردق ام تذخأ ةدملا هذه يفو «نيناثو عست ةنس بجر

 ناكل ميلقإ يف مهنم دحاو لك درفنا ول نم :نيخسارلا ءاملعلا ةذباهجو .«نيققحملا خويشلا ةذتاسأ

 قوطنم نم هيلإ نوجاتحي امو . مولعلا عيمج يف هادع نم لك نع مهافكو ,ميعنلا ةنج ىلإ هلهأ دئاق

 . موهفمو

 يتذئاسأ

 ذاتسأو خياشملا خيش .ققدملا ةماهفلا ذالملاو .ققحملا ةمالعلا ذاتسألا مهدحوأ لب مهدحأ

 وحن نع نيعستو ناهثو نيتئامو فلأ ةنس ىفوتملا يعفاشلا اقسلا ميهاربإ خيشلا يديس ةذتاسألا

 رصعلا ءاملع رثكأ راص ىتح .سوردلا ةءارق يف ليوطلا كرابملا رسعلا اذه ىضق دقو .نيعستلا

 يحرش هيلع تأرقو .تاونس ثالث (هللا همحر) هسورد تمزال .ةطساولاب وأ تاذلاب امإ : هذيمالت

 . يمريجبلاو يواقرشلل |ههيتيشاحب يراصنألا ايركز مالسإلا خيشل جبنملاو ريرحتلا

 سو ردلاب يتراجإ

 :اهفورحب هذه يهو «.ةقئاف ةزاجإب هللا همحر ينزاجأ دقو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ءاهعوضومو كئامعن لسلسم ىلع ركشلا كلو .ءاهعوفرمو كئالآ لسرم ىلع دمحلا كل

 رعاو كراجتسا نم ريجتو .تابهلا رفاو كزاجتسا نم زيجم نم اي ءرخلا حيحصو ءاشنإلا نسحب

 .هقرتفمو لدعلا فلتخمو .هقفتمو لضفلا فلتؤم نيب ام :رثألا ةعلاطم ىلع افوقوم ودغيف ,تابقعلا

 .دئارفلا فيرش هسابتقا جهبمب ىنتجيو .دئاوفلا فيرش هسايف جتنمب ىنتجي .رطفلا ميلس .ركفلا ديج

 افصو «,داجناإلا ديزم هقداصو .دادمإلا ديدم هفداص نإف .ررغلا دئاقعلا دوقعب سوفنلا سيفن لجو

 .ةدافإلاو ةدافتسالاب كلذ دنع رداب «ةداجولا معن ايو رهاوجلا ررد دجوو .ردك الو ينهلا هب رشم

 ىنتفا امو . ىنتعم رهوجلا حاحص الإ هدنع سيل ذإ .ركنملا لدبو فورعملا لذبف .رطب الو رشأ الو

 ىلع نم نم ايف .ررشلا يناعي الو .«سندي الو .رهطيو .سلدي الو ءروزي الو رع ام دنع اهريغ

 .رقس نم ىنجنو .هراد يف ةمالسلا ىنحنما :بيرقلا لصتملا ةحلم هحلمو بيرغلا عطقنملا اذه

 اندنس ىلع .اهعومجيو كتاهيلست ليبسلس لسلسو .اهعوطقمو كتاولص تالص لوصوم كنمو

 ىلعو مهرثأ ىفتقا نمو ؛هبابحأو هتعيرش ةلمحو ؛هباحصأو هلآ ىلعو ءرشبلا عون ديس دمحم انديسو

 ىنتعا ةيلاخلا ممألا نود «ةيلاغ ةمألا هذهمل ةيصوصخو «ةيلاع ةيزم دانسإلا ناك الف [دعب امأ]

 ع



 ميلسو .بوسحملا ريغ يصقلاو .بوسنملا ريغ يعدلا ذإ .رظنلا باحصأ ءالبنلا ةمئألا هبلطب

 يعذوللا ءربآلا ذبهجلاو ,لماكلا مامغاو .لضافلا مامإلا مهنم ناك املو ,ركفلا ىشعأ ريغ ةريصبلا

 هللا هديأ ,يعفاشلا يناهبنلا ليعامسسإ خيشلا نب فسوي خيشلل اندلو :بيدألا يعملألاو ,بيرألا

 مظتنيو .هددم مهددم نع لصفني الو .هدنس يتداس دنسب لصتيل ةزاجإ ينم بلط :رصنو فراعملاب

 ًالضف هللا نم لانأو ملعلا وشفي نأ ءاجر .ًالهأ كلذل نكأ مل نإو هتبجأف ءرببو هريغ قاف دق كلس يف

 وأ .هتياور يل زوجت امب روكذملا يدلو تزجأ :تلقف .ررضلا نم نيمتاكلل امم ةمايقلا موي يف وجنأو

 فئاطللا نوئفو .لوقعمو لوقنمو .لوصأو عورف نمو .رثأ وأ ثيدح لك نم «هتيارد ينع حصت
 مهنم .رردلا جارختسا يف مئازعلا يددسم :ةداقلا رباكألا ,ةداسلا لضافألا نع هتذخأ اك :ريعلاو

 هخيش نع .رقم ىنسأ هللا هأوب بليعث ريبكلا ةماهفلا انذالمو «برقملا هللا يلو ةمالعلا انذاتسأ

 فيناصتلا بحاص يدلاخلا يرهوجلا دمحأ هخيش نعو .ةديفملا فيلآتلا يذ يولملا دمحأ باهشلا

 دومحم نب دمحم انخيش : مهنمو . رهتشا يذلا تبثلا بحاص ملاس نب هللا دبع (هخيش نع .ةديرفلا

 فوصوملا روكذملا يرهوجلا دمحأ هخيش نع ءنيمألا نب رداقلا دبع نب ىلع هخيش نع .يرئازجلا
 حلاص دمحم خيشلا :مهنمو .ربغ هركذ يذلا ملاس نب هللا دبع هخيش نع .نيكمتلاو نافرعلاب
 يوار ملاس نب هللا دبع نع يسيردإلا فيرشلا نع .يراهدنقلا نيدلا عيفر هخيش نع , يراجنلا

 ىوح نيذلا هخايشأ نع .ريبكلا ريمألا خيشلا هدلاو نع .ريمألا دمحم يديس مهنمو . .ربألا ثيداحأ

 ءالؤهو ,رفغو مركأ مهو زاجمللو يلو « عيمجلا هللا محر ءالؤه ريغ : مهنمو .ريهشلا هتبث مهركذ

 امهريغو .يديعصلا يلع خيشلاو .ينفحلا خيشلاك :ريثك عمجو ريفغ مج نع نووري مهريغو

 .ربأو ةبسن نم اهمركأ اف ,يديناسم مهديناسمف

 هب ام نساحمل هللا هقفو « جهنملاو ريرحتلاك :ةديفم ةريتعم .ةديدع ابتك زاجملا ينم عمس دقو

 . نيمألا هط هاجب نيمآ .رمأ

 . ةيرجه ١1789 ةنس بجر ١8 يف

 هناحبس هيلإ ريقفلا
 هنع ىفع رهزألاب يعفاشلا اقسلا ميهاربإ

 يعفاشلا يروبنمدلا دمحم ديسلا ةمالعلا رمعملا خيشلا يديس :نيروكذملا يخايشأ نعو

 ورزلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا يديسو .ةنس نيعستلا وحن نع نيناثو تسو نيتئامو فلأ ةنس قوتملا
 خيشلا ةمالعلا يديسو «نيعبسلا وحن نع نيناثو عبسو نيتئامو فلأ ةنس قوتملا يعفاشلا ليلخلا

 ىديسو «نيتسلا وحن نع نيعستو ثالثو نيتئامو فلأ ةنس قوتملا يعفاشلا ريرضلا يروهجألا دمجأ

 «نينامثلا وحن نع نيعستو نايثو نيتئام فلأ ةنس قوتملا يكلاملا يودعلا نسح خيشلا ةمالعلا

 فانأ دقو سمو ةئاهثلثو فلأ ةنس ىوتملا يرايبإلا اجن يداحلا دبع ديسلا خيشلا ةمالعلا يديسو

 ديحو :مهنمو .نيلسرملا ديس هاجب هتمحر رقتسم يف مهب ينعمجو .نيعمجأ هللا مهمحر ,نيعبسلا ىلع
 عماجلا خيش يعفاشلا يبابنألا دمحم نيدلا سمش خيشلا ةمالعلا يديس .رصعلا اذه ديرفو ءرصم

 كك



 يىديسو .امهريغ يفو «بيطخلاو مساق نبال ةياغلا حرش ٍِق نيتلس هسورد تمزال .نآلا رهزألا

 يفنحلا يعفارلا رداقلا دبع خيشلا ةمالعلا يديسو . يعفاشلا ينيب رشلا نمحرلا دبع خيشلا ةمالعلا

 .ةلبانحلا قاور خيش يلبنحلا يواقربلا فسوي خيشلا ةمالعلا يديسو .ماوشلا قاور خيش ىسلبارطلا

 . مهمولعب عفنلا مادأو . مهرامعأ لاطأو هللا مهظفح

كو .ناك ريخ يف لخد نم مهنمو .نآلا دوجوم وه نم مهنم : مهريغ خويش يلو
 ءاملع مهل

 . هظفلب ه | ةمالسلاو ةماركلا راد يف مهب ينعمجو اريخ ىنع هللا مهازج «مالعأ

 ايلعلا قوقحلا ةمكحمل ًاسيئر راص ىتح ماشلا تايالو يف ءاضقلل ريتا هتيص العو هركذ هبن املو

 يف رواجو .هتافلؤمب نيملسملا ةمدخو ةدابعلل عطقناو . شاعملا ىلع ليحأ هئنس تلع املو .توريب يف

 . ةليوط ةدم ِةِيلَي لوسرلا ةنيدم

 هتافلؤم

 ةريسسملاك :هتاقلعتمو ثيدحلا يف اهلك وأ اهلجو ءادج ةريثك ىهف (هللا همحر ) هتافنصم امأ

 ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاو «ةمألا ءاملع نايعأ مجارتو .ديئاسألا ملعو .حيدملاو ةيوبنلا

 لهأ رئاس نم «نيرخأتملاو نيمدقألا نم هريغ اهم هحدم وأ اهم هحدم يتلا حيادملا نيودتو «مالسلاو

 اهمظعأف :هريغو ثيدحلا يف هتافنصم نم هيلع تفقو ام ركذنلو .نيثدحملا رباكأو ةعبرألا بهاذملا

 : ىمسملا هباتك اهعفنأو

 ريغصلا عماجلا نيب هيف عمج باتك وهو [ريغصلا عماجلا ىلإ ةدايزلا مض يف ريبكلا حتفلا]- ١

 نيسمحخو ةئاععبرأو ثيدح فلأ رشع ةعبرأ ىلع المتشا دقو (ريغصلا عماجلا ةدايز) ىمسملا هليذو

 : تادلجم ةثالث يف باتكلا اذه عبط دقو اثيدح

 دجوي مل ذإ ثدحم ةنازخخ هنع ىنغتست ال باتك وهو . ةنس وحنب فلؤملا ةافو دعب الإ هعبط مت امو

 عم ملعأ هللاو هيلع تفقو اميف هنم رثكأ مويلا مجعملا فورح ىلع ًابترم ثيدحلا يف تاعوبطملا نم
 . لماكلا لكشلاب هطبضو ثيدح لك جيرخت مازتلا

 ةرشعو فاالآ ةثالث ىلع لمتشا دقو لماكلا لكشلاب طوبضم [نيحيحصلا بختنم] ١

 . [نيحيحصلا بختنم ىلع نيعلا ةرق] اهامس ةقيلعتب هليذ دقو . ثيداحأ
 . كَ [لوسرلا لئامش ىلإ لوصألا لئاسو] - ”
 . لَك تاداسلا ديس ىلع تاولصلا لضفأ - :
 .نينمؤملا ريمأ ةعاط بوجو يف نيعبرألا ثيداحألا  ه

 . 5 عيفشلا دلوم يف عيدبلا مظنلا 7

 . ليكي ءايبنألا ديس حدم يف (ءارغلا ةبيط) ةيفلألا ةيزمهلا -

 . نيلسرملا ديس لئاضف يف نيعبرألا ثيداحألا - 8

١ 



 .نيملاعلا حصفأ لاثمأ يف نيعبرألا ثيداحألا 4

 .داعس تناب ةنزاوم يف داعملا ةداعس ةديصق - ٠

 .دئاوفلا نم ًاريثك هلوح ركذو ِةِكَي فيرشلا هلعن لاثم ١
 . ِهلِيَج نيلسرملا ديس تازجعم يف نيملاعلا ىلع هللا ةجح

 ١ هك نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةداعس .

 . تارشعملا يهو ِةْكَو دابعلا ديس حدم يف دايجلا تاقباسلا

 . (اهعفن ميمعتل اهمجرتي نم اهل هللا لهس) مالسإلا نيد حيجرت يف مالكلا ةصالخ 6

 . عفانلا عماجلا هتبث ديناسألا قرط ىلإ ديرملا يداه 5
 ٠ - ةيواحلا ةغلل ةيولعلا تاداسلا ضعب اهمحرت ةيدمحملا لئاضفلا .

 . ةيوبنلا راكذألاو ةيعدألا ىلع لمتشي يفاشلا درولا-

 . ىنسحلا هللا ءامسأب ةثاغتسالا يف ءارغلا ةجودزملا 49

 .(تادلجم عبرأ) اطاجر ءامسأو ةيوبنلا حئادملا يف ةيناهبنلا ةعومجملا

 ١ نيطايشلا ناوخإ هئادعأ ىلع درلاو . ِةِكَي هتازجعم يف نيدتهملا موجن .

 .نيملسملا نيد تكلهأ يتلا ىراصنلا سرادم نم نيملسملا ريذحت يف ىرايحلا داشرإ

 | . ءايلوألا رباكأ بازحأ نم ةلمج ىلع لمتشي وهو هللا ىلع ءانثلا عماج  ؟٠

 يبنلا ءامسأ مظن يف لئاسولا نسحأ هيليو «تاثاغتسالا بزح هيليو «بوركلا جرفم - 4
 . ءامسألا نم دمحم انديسل اهيف ءامسألا باتك هيليو .لماكلا

 ةمحر لاو رايخألا قالخأ ىلإ راجتلا ليلدو لك دمحم انديس ةوبن تابثإ يف ددسملا ناهريلا 0

 نم ريذحتلا ةلاسرو . ةعمجلا دعب رهظلا ةالص ةيعورشم يف ةعرشلا نسحو .ةالصلا لضف يف ةادهملا

 ةعومجم يف تعبط اهلكو رافكلا ىلع ايندلا لابقإ ةمكحل راكفألا هيبنتو .ريوصتلاو روصلا ذاختا
 , ةدحاو

 هتعلاطم ملسم لك مزليو هعماج لاق هللا يف ضغبلاو هللا يف بحلا يف ةاجنلا ليبس - 5

 .هب لمعلاو
 رصتخمو .مالسإلا نيد عابتا يف مانألا ةداعس اهنم ةعومجم يف ىربكلا ةيئارلا ةديصقلا - ”7

 . ىرايحلا داشرإ

 . ءارغلا ةنسلا حدمو ةعدبلا مذ يف ىرغصلا ةيئارلا 4

 .نادلجم وهو لكي راتخملا يبنلا لئاضف يف راحبلا رهاوج 4

 . يوونلل نيح اصلا ضاير رصتخم سوردلا بيترت يف سوفنلا بيذهت
 يراخبلا ثيداحأ نم بيهرتلاو بيغرتلا بحاص هركذ امب اصاخ هلعج ملسملا فاحتإ ١

 . ملسمو

 .نادلجم وهو فيلأتلا بابسأ يف هل ةلاسر هعمو «ءايلوألا تامارك عماج - ”

 . ةيوبنلا حئادملا يف ةيؤلؤللا دوقعلا ىمسملا حئادملا ناويد

 . عماج سيفن باتك وهو وكي نيلسرملا ديس ثيداحأ نم نيعبرأ نيعبرألا " 
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 . ةيمانملا تارشبملا اهيليو .تاريخلا لئالد حرش تاحضاولا تالالدلا  ”ه

 . لي ءايبنألا ديس ىلع ءانثلا تاولص "1

 . هلك قلخلا ديس حدم يف قحلا لوقلا - 7

 .ةيدمحملا تالاكلا يف ةيفلألا تاولصلا 8

 . ةئسلاو باتكلا راكذأ يف ةنجلا ضاير 9
 . ىنسحلا هللا ءاسأب ىريكلا ةئاغتسالا ٠
 . تاداسلا ديس ىلع تاولصلا عماج - ١

 . لي دمحم لآل ديؤملا فرشلا - :*
 . ةيندللا بهاوملا رصتخم ةيدمحملا راونألا  ؛*

 . لكك راتخملا يبنلا ىلع رايخألا تاولص - :5

 .نيلالجلاو يواضيبلا نم نيعلا ةرق ريسفت - 5
 . ةيمانملا تارشبملا يف ةيناميإلا رئاشبلا - 7

 ةعوبطم تافلؤملا هذه لكو

 هدهرو هذبعت

 ةداعلا هل هللا قرخ نمل الإ قفتي ال ام ةرونملا ةنيدملاب اهنم تدهاش دقف .فلؤملا خيشلا ةدابع امأ

 ةنس نم مظعملا ناضمر رهش لئاوأ يف (نانبل) توريب يف هللا همحر تام دقو .هئايفصأو هئايلوأ نم

 . لَك يبنلا ىلع ةالصلاو «لفاونلا ةرثك عم ضئارفلا ءادأ ةمزالم يف هتداع لع وهو ,ةيرجه

 عيفش ةرمز يف انرشحو هنمو انم هللا لبقت .رينتسملا ههجو ىلع ًارهاظ ةئسلل عابتالاو ةدابعلا رون ناكو

 . نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو ع هللا لوسر .نيينذملا

 رهزألل صصختلابو ءًاقباس نيفيرشلا نيمرحلاب ملعلا رشن مداخ . هنانبب هديقو .هناسلب هلاق

 . ينكجلا يبايام نب هللا بيبح دمحم هبر ةمحرل ريقفلا ًالاح رومعملا

 .نيمآ مهللا .ةرونملا ةنيدملاب ناميإلا ىلع هللا هتامأ .ًايلقإ يطيقنشلا ًابسن يفسويلا مث

 ه ١707 ةنس مرحم ةرغ يف رصمب ًاريرحت

 مالعألا ءاملعلا ةليضفلا باحصأل

- ١ - 

 ةرضح باطتسملا ءاقبلا راد ىلع همودق لبق باتكلا اذه تاحفص يف ميركلا هرظن حرس نيحو

 اقباس رهزألا عماجا خيش يوالببلا لع ديسلا موحرملا مركألا ليلجلا ةمالعلاو .مخفألا لجألا

 :لاق .ىلاعتي نيبرقملا يف هماقمو  ىلاوتت هيلع تامحر لا بئاحس تلازال
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 قيقحتلا قيرط كولسل قيفوتلا نم هب تننمو ةيادحلا نم تحنم ام ىلع كدمحن انإ مهللا

 اوموقي ىتح نينمؤملا كدابع بولق نيب فلؤت نأ ىضترملا كبيبحو ىفطصملا كيبنب كيلإ لسوتنو
 ةمول هللا يف مهذخأت ال .هيلإ نوعديو قحلا نورصني . مهفلاخ نم ىلع ةدحاو ادي اونوكيو كتمدخب

 داشرلا قيرط ىلإ ةيادهلاو ريخلا هديب نم ْنم دقو اذه ءريدج ةباجإلابو ريدق ءيش لك ىلع كنإ مئال

 يدنفأ فسوي ةمالعلا لضافلا ذاتسألا هفلؤمل ةليسو نوكي نأ وجرأ يذلا باتكلا اذه ىلع يعالطاب

 ٠١١[ :نارمعلآ]« هوجو دوستو هوجو ضيبت مويو» ةعيفرلا لزانملاو ةيلاعلا تاجردلا غولب يف يناهبنلا

 ىزجف مايألا هذه يف هيف مصاختلاو عازنلا رثك يذلا عوضوم لا اذه يف فلأ ام نسحأ ىرأ ام ىلع هنإف

 . ءاعدلا عيمس هنإ هلاثمأ نم رثكأو .ءازحلا نسحأ هفلؤم هللا

 ءاضمأإلا

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا
 يكلاملا يوالببلا دمخ يلع

 ه 75 -

 يتفمو ةيفنحلا خياشم خيش لضافلا ةماهفلاو لماكلا ةمالعلا باتكلا اذه ىلع علطا نيحو

 هراونأ لزجأو ءهبرق هابحو هرارسأ هللا سدق يعفارلا رداقلا دبع خيشلا موحرملا ًاقباس ةيرصملا رايدلا

 : هلوقب هحدم

 هلآ ىلعو ,باطخلا لصفو ةمكحلا يتوأ نم ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛باوصلا مهلمل ًادمح

 . بأآملا موي ىلإ مهل نيعباتلاو باحصألاو

 «ِيَي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوشب» ىمسملا باتكلا ىلع تعلطا دقف :دعب امأ

 هلئالد باتكلاو ةنسلاب ًاديؤم باوصلا نيع وه اذإف يناهبنلا فسوي خيشلا ماها ةمالعلا هفلؤم
 قحلا هنأل ليوعتلا هيلع اقح نوكيو «ليلظلا هلظب لالظتسالا بجيف «ةديشم هنيهاربو ةدضعم

 ءايبنألل وه نم هاجب هاضريو بحي امل هقفوو ءءازجلا نسحأ هفلؤم هللا ىزجف .هيلإ عجري يذلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع . ماتخ

 .ه 1777 ةنس نابعش ٠١ موي يف

 ءاضمإلا
 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا

 يعفارلا رداقلا دبع

 رهزألاب



 هس ا” د

 يف هيلإ راشي يذلا ملعلاو .رصعلا اذه ققحم ءريسو باتكلا اذه رمأ ققحو ىرظنلا نعمأ دقو

 : لاق الاب هنم قارأ امدنعف . ًالاح رهزألا عماجلا خيش .مانألا رظن طحمو مالسإلا خيش ءرصملا اذه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . ميقتسملا طارصلاو ميوقلا ساطسقلا ىلإ . ميكحلا زيزععلا هباتكب اناده يذلا هلل دمحلا
 «نيلضملا لالضإو نيلاضلا ةلالضو .نيواغلا ةياوغو نيمعلا ةيامع نم نيمألا ميركلا هيبنب انذقنأو
 .لخدي هيلع هنم يذلا هبأب .نيبتسملا ميقتسملا طارصلاو .نيبملا رونلا لع مالسلاو ةالصلاو

 كلس ام نيدتهملا ةوفصو نيدتقملا ةودق هبحصو هلآ ىلعو . لسوتي ال هيلإ هريغب يذلا هيلإ ةليسولاو

 . باطخلا لصفو ةمكحلاب قطان قطنو باوصلا كلسم كلاس

 لماعلا ملاعلا هفلؤمل «قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف قحلا دهاوش» باتك ىلع تفقو دقف :دعب امأ
 ينامألا هللا هغلب توريبب قوقحلا ةمكحم سيئر يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلا لماكلا لصيفلا
 قحلا دهاوشب هفلؤم همسو امك مسوي نأب ريدج لصفلا مالكلاو قحلا لوقلاب تأ لدع دهاش وه اذإف
 هب تومتو ةنسلا هب ايحت نيدحلملا ةعدتبملا رحن يف مراص نيلضملا نيلاضلا ةفئاط ىلع ةمئاق ةجح
 نيملاعلا برل سانلا موقي موي انيلإو هيلإ نسحأو ءانثلا ليمجو ءازجلا ليزج هفلؤم هللا ىزج . ةعدبلا
 .نيمآ نيمآ ءاضقلا لصفل

 ءاضمإلا

 ينيبرشلا نمحرلا دبع
 هس 5 ب

 ذاتسألا ةرضح نم نانتمالاو باجعأإلا عضوم زاحو ناسحتسالا عقوم باتكلا اذه عفو دقو

 خيشلا ةليضفلا بحاص نامعنلا بهذم يف ةمألا عجرمو نامزلا ةبوجعأ مخفألا ةمالعلاو مركملا
 هدوجو هربل أرقم هلعجو هدوجو يف هللا دمأ ةيفنحلا ةداسلا سأرو .ةيرصملا رايدلا يتفم يفدصلا يركب
 . هظيرقت يف لاقف

 (حاتف اي)
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا بابو ىمظعلا ةطساولا . نيدحوملا مامإ لع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هبزحو هترتغعو هبيحضو هلآ ىلعو ىمسألا زعألا

 رظن يف تلعو هبراشم نيبراشلل تلح رارسألا ريثك ,رادقملا ليلج فلؤملا اذهف :لدعبو

 : هيلاطم نييلاطلا
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 ربخلاك ربخلا سيلو نايبلا نم هنمضت اميف ييدهاشم يذه

 لك مامإو دوجولا رس ددمب اعيمج اندمأو ارجأ هناسحإ نم هل لزجأو ًاريخ هفلؤم هللا ىزجف

 .نيمآ هيلإ ههاجب لسوتلاب ىمتنا نم ىلعو هيلع ملسو ىلاعت هللا لص .دوجوم
 ريقفلا هبتك

 يفدصلا روشاع دمحم يركب

 هس © هع

 ةردو ءالضفلا ةجهب سمش ةمالعلا ةرضح ميظنلا دقعلاو ميركلا رفسلا اذه ىلع علطا نيحو

 خيشلا نب يحلا.دبع دمحم خيشلا لماكلا ةماهفلاو لضافلا ذاتسألا :ءالبنلا قيقحتلا يوذ دقع
 نم انيلع داعأو هدوجوب مانألا هللا عتم ىصقألا برغملا ءاملع ءالجأ نم ينسحلا يناتكلا ريبكلا دبع

 :لاقف هظرق هدوجو هتاحفن

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمظع ردقب ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا كلوسرو كدبع دمحم انديس ىلع لص مهللا
 تاالايكلا نيب تاذلاب عماجلا ىلعألا يلعلا برقألا بيرقلا ينغلا هلل دمحلا .نيحو تقو لك يف كتاذ
 هلوسرو هدبع دمحم انديس ىلع ملسأو يلصأو .ىلوألاو ةرخآلا يف دمحلا هناحبس هلو «تالباقتملا

 نكلو تيمر ذإ تيمر امو دييأتب ديؤملا هللا الإ هلإ ال : ديحوتلا بتارمل ةعماجلا ةملكلاب ثوعبملا دبعلا
 ٠١[ : حتفلا] « هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ# بيرقتب برقملا ١7[ :لافنألا] « ىمر هللا
 .نيقحاللاو نيقباسلا نم ناسحإب مهعبت نمو ءراربألا .هباحصأو .راهطألا هلآ ىلعو

 ريغ اهنم وه ام ,نساحملا عماج .ماقمقلا لطبلا ,ماملا مهشلا انالوم ينفقوأ دقف :دعب امأ
 نب كب دمحأ ديسلا» ريهشلا لضافلا ملاعلا ةداعس .ةيلعلا مراكملاو ,ةينسلا ممهلا بحاص .نسآ
 .تاقرفتملل عماجلا .ميخفلا جذوفألاو ميركلا باتكلا ىلع «ينيسحلا فسوي نب دمحأ ديسلا
 ةنسلا مداخ لماكلا ذاتسألا لضافلا ملاعلا انالوم راكفأ راثآ نم وه يذلا تاقباسلا دئارفلل يواحلا
 ناونعو لئاضفلا تاكردم فاشك .رصح الو دييقت الب اهرود نساحم عماجو .رصعلا اذه يف ةيوبنلا
 هللا لضفب يقو «يناهبنلا ليعامسإ خيشلا نبا فسوي» خيشلا ذاتسألا ةليضف لئامألا ىحنم ةياغ
 .لئاسملا دئارفب حشوم وه اذإف «يناد ةفيرشلا ةمدخلا هذه نم موي لك يقبو .يناعي ام لك ىلاعت
 فشكو «تاالكشم رقبو لوصأ كرادم نع صحفلاو .تاطانم قيقحتب عردتم ؛لئاسولا ررغو

 بلاطملا نم همزلي ام فوتساو ءاهامسأو اهعفنأ دئاوفلا نمو ءاهالعأ رردلا نم عمج تآبخملا نم ريثك
 ًاصوصخ .نيعتم نيملسملا لك ىلع هليصحت ىرأف .بلاط هلو قحلا ةفرعم بغار اهنع ىنغتسي ال يتلا
 .نيب هل الو باوصلا ق قيرط كولس لبق هل حضتي مل نم

 اهمالظل حضومو اهل عيذم لوأ ناك يتلا تاعانشلا نم اهعبتي امو تالالضلا هذه ىرأ ينإف

 ةنسلا لهأ دالب لك يفو .عيشت نأ نآلا تداك دق هنع افعو ىلاعت هللا همحر ةيميت نب دمحأ خيشلا
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 هتامهوت دساف همأ سانلاب ىتح قحلا قيرطل ىلاعت هللا هقفو نمو ةمئألا نم فلس نم نيب دقو .عيذت
 يف ةفرع نب هللا دبع يبأ مامإلاك ءاوعفتني ءاحصنلا داشرإبو ءاوعجريو ةلهجلا عدتري ىتح ةدكارلا
 .ريهاشملا ةيكلاملا ةمئأ نم امهالك .هلزاون عم عماجلا يف يلزربلاو .هريسفت

 فاحت إو باتك يف يكلاملا يديشرلا يراصنألا يسلربلا دمحم خيشلا قوفتملا لضافلا ملاعلا لاق
 رساجت دقو مالك دعب هصن ام هنم لوألا بابلا يف «ناجلاو ةكئالملاو ءايبنألا ةيؤرب نافرعلا لهأ
 هيف رصقت ال ةالصلا نأو . عامجإلاب مرحم دك يبنلا ةرايزل رفسلا نأ ىعداو هلدعب هللا هلماع ةيميت نبا:
 هجمت اب كلذ يف لاطأو ,ةعوضوم ةرايزلا لضف يف ةدراولا ثيداحألا رئاس نأو هب رفاسملا نايصعلا
 لكل قحتسملا سدقألا بائجلا ىلإ زواجت ىتح هيلع همالك مؤش داع دقو . عابطلا هنم رفنتو , عامسألا
 ربانملا ىلع رمألا اذه رهظأو . ميسجتلاو ةهجلا هئاعدإب لاكلاو ةمظعلا يفاني ام لواحو سفنأ لايك
 ءافلخلا ىلع كردتساو «ةريثك لئاسم يف ةمئألا فلاخو رباكألاو رغاصألا نيب هركذ عاذو عاشو .

 ماوعلا نيب ةلثم راصو .ةمألا ءالع نايعأ نيع نم طقسف .ةريقح ةفيخس تاضارتعاب نيدشارلا

 راوع اورهظأو ةدساكلا ةضحادلا هججح اوفيزو ةدسافلا هتالك ءاملعلا بقعتو «ةمئألا نع ًالضف
 هلضأ دبع الإ وه نإ : ةعامج نبا زعلا هقح يف لاق دقل ىتح .هتاطلغو هماهوأ حئابق اونيبو . هتاطقس

 رظني ىتح ؟ةيميت نبا وه نم : يميتلا ققحملا هقح يف لاقو .هادرأو يزخلا ءادر هسبلأو .هاوغأو هللا
 قفتملا «هتلالجو هملع ىلع عمجملا مامإلا هل هللا ضيقو .هيلع نيدلا رومأ نم ءيش يف لوعي وأ «هيلإ
 هحيرض رونو هحور هللا سدق يكبسلا يقتلا .ققدملا ذبهحلا ,ققحملا دهتجملا . هتنايدو هحالص ىلع

 ججحلا نم ىدبأو .داجأو هيف دافأ بولقلا تاحفص ىلع بتكي نأ هقح ًاباتك هيلع درلا يف فلأف

 ءاجذس ضعب نأ بجعلا لك بجعلاو ًاريخ مالسإلا نع هللا هازجف .داؤفلا جلثي ام ةحضاولا

 ىلع لدامب يكبسلا يقتلا ىلع درو لئاط هتحت سيل امو .لئان هب لني مل امب ةيميت نبال رصتنا ةلبانحلا
 «هبياعم حبقأ ام بتك نيح رظنو .هبقارو هللا فاخ رساجت اذإ هتيلف .هلضف مدعو هتوابغ حيبقو هلهج
 تابكنلا نم عقو ام طسب دعب لاق مث . خلا ةريصبلا نيع تسمطنا تقملا مكحتسا اذإ نكلو
 ىلع همجبتو ؛ عيفرلا بانجلا ىلع هتأرج ءوس نم هلك اذهو ,طسب متأب هل نيرصاعملا نم ةيميت نبال
 رساجت دقو :ًاضيأ رخآ لحم يف لاقو . خلا عامجإلاب مرحم هترايزل رفسلا نإ :هلوقو .عيفشلا يبنلا
 ركناف .هلثم مالسإلا ءاملع نيب اهب راصو هلبق ملاع اهلقي مل يتلا تافارخلاب قأو ٍلبنحلا ةيميت نبا
 دعبو هقلخخ لبق نسحتسم ِيكَي هب لسوتلا لب .هارتفا اك رمألا سيلو للك يبنلاب لسوتلاو ةئاغتسالا
 نم يه يديشرلا يسلربلا لضافلا اهل راشأ يتلا ميسجتلا ةلئسمف ٠ خلا هتوم دعبو هتايح يف هقلخ
 ناك هنع ىلاعت هللا افع ةيميت نبا نأل .ملسي ال هيلع اهيذكب لوقلاو « حبارملا أوس أو حئابقلا منشأ
 رضح نمل تايلبلا هذهب حرصي وهو ةرم هرضح دقو «دان لك يف داهشألا سوؤر ىلع كلذب حرصي
 ربنم ىلع سانلا ظعي وهو قشمدب ةعمجلا موي هترضح لاق .راظنلا ةفحت يف ةطوطب نبا قافآلا ةلاحر
 ةجرد لزنو ءاده يلوزنك ايندلا ءامس ىلإ لزني هللا نإ :لاق نأ هلوق ةلمج نم ناكف , مهركذيو عماجلا
 نمض كلذ نع عجر نوكي نأ الإ ماشلاو قشمد لاوحأ هركذ دنع هاكح ام رخآ ىلإ ربنملا جرد نم
 صخأ ىلإ نورظنت الفأ ,هباحصأ يف ةديقعلا هذه تلاز الف الإو .هناحتماب دقع يذلا سلجملا
 مهنإ ؛لاقف ءوس ةرابعب ىتح ًاصوصخ ةرعاشألاو ةّئسلا لهأ ىلع هعينشتو ةيزوجلا ميقلا نبا هذيمالت
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 نم هناميإ صلخأ نم لعف امك لوقلاب هوقلتي مو همهف يف اوعطنتو هلوسرو ىلاعت هللا مالك يف اوفلكت
 مالف :لاق . مهئايبنأ ىلع مهعطنت نم ممألا نم انلبق نم هيف عقو |يف اوعقو ىتح حلاصلا فلسلا

 اولخندف ةطح اولوقيو ادجس بابلا اولخدي نأ اورمأ دوهيلاف عطنتلاو ةدايزلا يف دوهيلا نونك ةيرعشألا

 كلذك ةيرعشألاو .هلقي ملام هللا ىلع الوقتو اعطنت نونلا اودازف ةطنح اولاقو مههاتسأ ىلع نوفحزي

 ءاعطنت ماللا اودازف ىلوتسا اولاقو اوعطنتف [0 : هط] «ىوتسا شرعلا ىلع نمحر لا : ىلاعت هللا لاق

 اودحجي مل ةيرعشألا نإف ,باوصلا نع ةيبصعلا ضحمب بكنتو ,ءباطخلا هللا هحماس ءاسأ دقلو

 لوأ مهضعب نكلو ءىلاعت هللا ىلإ نوبرقتيو نوؤرقي هبو ىوتسا اولاق لب «هلوق نم اوعنتمي ملو ىوتسا

 برعلا ةغل يف اعم نيظفللا دورول ىلوتسا ىوتسا ىنعم :لاقف . هللا ىلع لاحم هيف رهاظلا ىأر امل ىنعملا

 :هلوقك دحاو ىنعمب

 قارهم مدو فيس سغ نم قارعلا ىلع رش ىوتسا دق

 ىلع لكلاف الإو .هيف اوعقو |يف نيقيرفلا تعقوأ يتلا يه ةدسافلا تابصعتلا هذه لاثمأو

 بهاذملاو ةدسافلا لحنلا هذه لهأ نم ادحأ ىرت نأ لقو ,رهظي ام ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ ىده

 در عم .ةيواهلا يف مهب يوبهت ماهوأ اهعيشت «ةيهاو ثيداحأ هب نوجتحي ام سأرو الإ ةدساكلا ةلطاعلا

 يذلا صخشلا ةقيرطلا هذه سأرو .داهتعالا هيلع سيل نأب مهرهجو ءدانسإلا لصتملا حيحصلا

 اصوصخ هبتك طلاخ نم كلذ ملعي لطابلا حيحصتو حيحصلا عضوب مزج مك هنإف ةيميت نبا هل لاقي

 ثيداحألا نم ريثك يف يعدي نأ اذه ىلع ديزي امبر لب .ةئسلا جاهنمك : ةريخألا تاعوبطملا هذه

 ةعينشلا لاصخلا هذه ىلع هبن دقو .اذكهو قافتالا اهفعض ىلع قفنملا ةفيعضلاو اهعضو يف فلتخملا

 ؛روكذملا درلا تعلاط :نازيملا ناسل يف رجح نبا ظفاحلا لاق . ثيدحلاو ميدقلا يف ,ثيدحلا داقن

 در يف ةياغلا ىلإ لماحتلا ريثك هتدجو نكل : ءافيتسالا يف يكبسلا لاق امك هتدجوف «ةّسلا جاهنم» يأ
 ف در نكلو «ةيهاولا تاعوضوملا نم كلذ مظعم ناك نإو يلح لا رهطملا نبا اهدروي يتلا ثيداحألا

 ظفحلا يف هعاستال ناك .ةتباثلا اهناظم هفينصت ةلاح رضحتسي مل يتلا دايحلا ثيداحألا نم اريثك هدر

 ىلع ملكت امل «ةرثتنملا رردلا» يف يطويسلا لاقو .ه ا نايسنلل دئاع ناسنإلاو هردص يف ام ىلع لكتي

 علاب تلق عوضوم هنإ لاق نم لوق ركذو .خلا «لبقأف لبقأ :لاق لقعلا هللا قلخ امل» ثيدح

 لاقو .ه ا دهزلا دئاوز يف دمحأ نب هللا دبع هجرخأ اح اص الصأ هل تدجو دقو ةيميت نباو ىشكرزلا

 يف باتك هل «ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا» هباتك نم ىلحلا ةمجرت يف ًاضيأ رجح نبا ظفاحلا

 . درلا يف داجأو هيف بنطأ دقو ,ىضفارلا ىلع درلاب ىمسملا روهشملا باتكلاب ةيميت نبا هيلع در ةمامإلا

 يذلا هلل دمحلاو ءها ةفيعض تناك نإو ةدوجوم ثيداحأ درو ةديدع عضاوم يف لماحت هنأ الإ

 . تعاذو تعاشو تلحو ترهظ اهنيأ نيحو تقو لك يف تاعانشلا هذه لاثمأ درل ملعلا لهأ قفوي'

 .لاح لا حضتي لاثملابو ,مهرانم نيملاعلا يف عفرو ,مهرادقم ّلجأو ىلاعت هللا مهقفو ماوقأ مهو

 تلعتشاو .مهصئارف اهنم تدعترا ىصقألا برغملا لهأ ناذآ تغلب امل ةيباهولا ةلوقلا هذه

 ةمئاحخ مهنم :هدئاومب نيدلا اوثاغأو .هدعاوقب مالسإلا اورصنف مهمولقو مهتدثفأ ناميإلا راونأب

 نب بيطلا هللا دبع وبأ ناقتإلاو ليصحتلاو ظفحلا يف نمزلا ةبوجعأ نيققدملا ةيار لماحو .نيققحملا
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 مهيلع در .فلأو نيتثاملا دعب نيرشعو عبس ةنس ىفوتملا يسافلا ناريك نب مالسلا دبع نب ديجملا دبع

 تافلؤملا بحاص راظنلا رهاملا ةمالعلا مهنمو .انيديأب نآلا ةدوجوم يه رابكو راغص لئاسر ةدع يف

 روكذملا خيشلا ذيمالت نم ٍنانبلا دمحأ نب دمحم نب مالسلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ةديدعلا

 هذه يفو .ريهاشملا نم ءالؤه ريغو .ةيباهولا ةفئاطلا ىلع درلا يف ةيباهولا تاحوتفلا هل .هلبق

 ,قافتالاب هئاملع حلاصو «قالطإلا ىلع برغملا هيقف انخيشو انلاخ بابلا يف ًافيلأت فلأ راصعألا
 يداح قوتملا يسيردإلا ينسحلا يناتكلا عئاطلا نب سيردإ نب رفعج انالوم مراكملا وبأ رمعملا خيشلا

 لاطبإ يف قلقملا قرشملا قداصلا رجفلا» هامس .هللا اهسرح سافب 77*١7 ةئس كربألا نابعش يرشعو

 ةنسلا لهأ ركذ يلعيو .نيملسملاو مالسإلا رانم يوقي ىملاعت هللاف «قهيفتملا قدشتملا راثرثلا تاهرت
 انعيمجلل نسحيو , ماودلا ىلع ديحولا باتكلا اذه فلؤم يناهبنلا خيشلاب عفنيو .نيملاعلا يف ًاصوصخ

 . ماتخلا

 يحلا دبع دمحم :دانسإلاو ثيدحلا مداخ .ريقحلا ريقفلا رفس مدق ىلع ًالجاخ ًالجاع هررح
 ةعمجلا ةليل ةرهاقلا رصمب هتقو يلاحلا يسافلا مث يسيردإلا ينسحلا يناتكلا ريبكلا دبع خيشلا نبا

 .نيمآ ريخب ىلاعت هللا لمك ه 1777 ةنس نم لاوش رشع سداس

 هه 5 ل

 لامكلا يذ بيصن يف وأ دجملا يرارد نم زئاحلا بيسنلا بيسحلا ةرضح ًاضيأ هظرق دقو
 لوقعلا هماهفأ انسب تلحتو ,هالع سمش لضفلا ءامس ف تءاضأ نم ءرفاولا ملعلاو رهازلا

 :لاقف .ريهشلا يماحملا يعفاشلا ىنيسحلا كب دمحأ ديسلا .هافشلاو

 ملعلاب ناسنإلا ىلع ضافأ نملا ركشو .عماول دهاوش ملاوعلا نم قحلا ىلع ماقأ نمل ًادمح
 دمحم انديسو انالوم درفلا ملعلا لع امالسو ةالصو .عئاسدلا مخصو بمهاوملا ليزج نايبلاو

 فشك يف ربكألا عزفلا موي ءاعفشلا مركأو .هبرو دبعلا نيب طئاسولا مظعأ رينملا جارسلا ريذنلا ريشبلا

 .ملقب دي تطخام .هيسس نيمصتعملا هباحصأو , هيدأب نييدأتملا هلآ لعو «ءهبرك جيرفتو هلوه

 عاطتسي الو اهرصح نكمي ال ةغلاب انيلع ججح يه .ةغباس معن نم هللا مكف : :دعب امأ

 : بجو امي همايقو هايندو هنيد حالص امهم ناذللا بدألاو لقعلا ءرملا ىلع ةمعن لجأو اهركش

 هبدأ نمو هلقع نم لضفأ ةبه هءىرمال هللا بهو ام

 هب لمحأ ةايحلا دقف نإف _ادقف نإف ىتفلا ةايح امه

 نم هتنمض اهيف رطاخلا حامج ضورأو رظنلا بلقأ موقلا نيب يلزنم يف موي تاذ سلاج انأ امنيبو
 هنم اهتلوانتف باتك نم اهعبط ثيدح مزالم هدي يفو بابحألا دحأ لع درو .رطامقلاو نئازخلا بتكلا

 هايس :ليلد هيلع ليق اهك ءيشلا ناونعو ,نيمض يتجاحب وه اذإف باتكلا ناونع تأرقو «نيميلاب
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 تدع اذإ يذلا ,.لصيفلا لثمألا ماما مامإلا هفلؤم «ِةقَي قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف :قحلا دهاوش»

 سيئر «يناهبنلا ليعامسإ نب فسويو» خيشلا :بيرألا بيدألا ةرضح .لوألا وه ناك رصعلا ءالضف

 ةمكحلا مدخأو ؛هناعأو لطابلا ةتامإو قحلا ءايحإل هللا هقفو ءنآلا توريب يف قوقحلا ةمكحم

 . هنانبو هنايبو هنانج باوصلاو

 ء«باصأ نم بيوصتو أطخأ نم ةئطخت نم : ءاملعلا ىلع بجي امب باتكلا اذه يف هللا هظفح ماق

 .روبقلا يف مهماوعو سانلا صاوخ نيب اووسف . مهمادقأ تلزو مهمالحأ تلض موق رودص يف عفدو

أ مهداجو لاضفملا اذه مههوجو يف ماقف .روجأم ريغ روزأم هربق يف يبنلاب ثيغتسملا نأ اوأرو
 نسح

 كلذكو .لالضلا الإ قحلا دعب امو .لاقي قحلاو ءلاضنلا دشأ عرشلا مكح نع لضانو «لادحلا

 مالسإلا ءاملع يف هلاثمأ نم هللا رثكأو ءءازجلا نسحأ لي دمحم ةمأ نع هللا هازجف .ءاملعلا نوكي

 : نيدحلملا ىذقو .نيلطبملا ىذأ نيدلا صضوح نع اودوذي ىتح هلاجرو

 هعطاس رئاصبلا بابرأل تلجت ةمكحو اريثك الع ىوح باتك

 هعماط ملعلا منغم يف ىتفلا سفنو ابحلا يغتبأ هباوبأ لع تفقو

 هعئاش سمشلا ىكح ناهرب حضوأب ااديؤم نيبملا قحلا هب تدجو

 هعناص تدحوف انالوم فسويل يل ليقف عينصلا اذه نملتلقف

 هعمال دهاوشلا قحلاىلع متمقأ اخرؤم تيدتها امل هتيدانو

 ١5 ا ١٠ ١74 هما ١7 ةئس

 ءاضمإلا

 ىنيسحلا دمحأ

 هه /١ 1ل

 نافرعلاو لضفلا ندعمو ؛نامزلا نابحس :ريهشلا ةماهفلاو .ريبكلا ةمالعلا ةرضح هظرق دقو

 : هلوقب هالع مادأو هللا هظفح «دبعلا نايلس» خيشلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةئاغتسالا قدصي ةئيضم لضفلا تاومس يف .قحلا دهاوش بكاوك تريس نم اي كل أدمح

 هلآو دمحم انديس :ىربكلا ةعافشلا بحاصو .ىمظعلا ةليسولا ىلع ًامالسو ةالصو .قلخلا ديسب

 .راربألا هياحصأو .راهطألا

 تالب: ضيف ريمث نم عركأو «ماشلا ءاملع تافلؤم فراعم ضاير يف عترأ تنك ينإف :دعبو

هام تلقف .ةيقرو ةمغل تعمسو ةيربنع ةحفن لع تبه ذإ ,مالعألا هلئاضف
 « برطملا توصلا اذ

 مئاسن هتلمح «قلخلا ديسب ةئاغتسالا 2 : قحلا دهاوش باتكو اذه يل ليقف «بيطلا سئفنلا اذه امو

 «يناهبنلا ليعاسإ نب فسوي)» خيشلا : ةمالعلا ةرضح .لاضفملا ديسلا فراعم ضور نم .لامشلا

 يدبي ناوأ لك ين وهف .رصعلا اذه تانسح نم ةنسحو .رهدلا اذه نيبج يف ةرهاز ةرغوه يذلا
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 نم سبتقأ نأ الإ ينعسي ملف . عئانصلا فطلأو بلاوقلا نسحأ يف قارو قر ام .عئادبلا بئارغ نم

 نيحو .ىم إلا حتفلا نم هتوح امب اهبنم تمر ام ىلع نيعتسأو . يهازلا اهرون دهاوشلا كلت ةاكشم

 . ةقئارلا ةيفاصلا اهمولعب ينعفني نأ يف قلخلا ديسب تثغتساو «ةقئافلا قحلا دهاوش ضاير يف تعتر

 وهف .هضوخ راكفألا نفس عطتست مل ملع رحبو ,.هضوح فراعملا نم ألم مامإ يف لوقأ اذاف تلق
 : لاق نم لوقب ريدج

 محدزت نهذلا يف تدغذإ تمحازت اهمظنأتمراملرغلا هفاصوأ

 ملقلا ررح ام ىوس ماظنلا كلس ىلإ ماحزلا طرف نم صلخمي امف
 . هلاضفإ لماك مانألا يف مادأو هلاثمأ نم ىلاعت هللا رثكأ

 هبتك

 دبعلا ناميلس
 هنع يفع ةماقإ يرهزألا ابهذم يعفاشلا ادلب يواربشلا

 هس 8

 لضفلا نيع ناسنإو لامكلا ندعم :ةماهفلا يعذوللا ةمالعلا ةرضح ًاضيأ هظرق دقو
 مادأو هللا هظفح .رهزألاب ةيعفاشلا ةداسلا ءاملع دحأ «يقالوبلا نينسح دمحأو خيشلا :لالجلاو

 . هالع

 ميحرلا نمح رلا هللا مسب

 ججحلا ةماقإ ىلع مه ردقأو .مالعألا ءاملعلا نم هافطصا نم هنيد ةماقإل قفو يذلا هلل دمحلا

 هللا هثعب يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .مانألا نم مهفلاخ نم ىللع نيهارملا بصنو

 . ماقمو لاح لك يف هب اودتفا نيذلا هباحصأو هلأ لعو , مايق نسحأ كلذب ماقف .قحلا نيدو ىدملاب

 ىلص «قلخلا ديسب ةثاغتسالا يف :قحلا دهاوش» ب ىمسملا باتكلا ىلع تعلطا ينإف :لدعب امأ

 فسوي» خيشلا .لماكلا ذبهجلا .لضافلا ةمالعلا هفلأ يذلا : م.5و فرشو .ملسو هلآو هيلع هللا
 ءازجلا هللا هازج .كلذ يف ةلدألا هفلؤم هيف ىصقتسا دق .هبأب يف ًاديحو ًاباتك هتدجوف «ناهبنلا
 . ليزجلا باوثلا هباثأو .ليمجلا

 ريقفلا هبتك

 هنع يفع رهزألاب يعفاشلا

 س١١ ب

 ةداسلا خيش «ينويسبلا دمحأ» خيشلا : لماكلا ذالملاو لضافلا ةمالعلا ةرضح ًاضيأ هظرق دقو
 : لاقف .هتاقوأ تفصو هتارسم تماد .رهزألاب ةلبانحلا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 أريشب قلخلا ىلإ هلسرأ يذلا :دمحأ هيبن ىلع ملسأو يلصأو .دمأ نأ يىل قحو هلل دمجأ

 هب ماقأو «ةغباسلا هتمعن مهنم هليبس عبتا نم ىلع هب متأف ءارينم اجارسو هنذإب هللا ىلإ ايعادو ءاريذنو

 نأو» نوصملا هباتك نم تايآلا مكحم يف هيلع لزنأو .ةغلابلا هتجح فينحلا هجبنم فلاخ نم ىلع

 مكلعل هب مكاصو مكلذ هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف أيقتسم يطارص اذه

 ميمص نم لاقو «نيميلاب حراوجلا نم اهاقلتو اهلبقف ءاش نم ةيادهلاب صخف 4 : لمنلا] 4 نوقتت

 للعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بره نيملاعلا برل ةمعنلا كلت ىلع اركاش هبلق

 نم اذهف ١67[ : ماعنألا] «نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو هاضرت ًاحلاص لمعأ نأو ّيدلاو

 اهلبقي مو اهدرو .نونممب هلضف الو ٠١[ :ءارسإلا] «اروظحم كبر ءاطع ناك امو» ءهئاطعو هلضف

 هلآو 17[2 :ءايبنألا] «نولئسي مهو لعفي امع لئسي ال» ف ةواقشلا هيلع تبلغ نم هئاضقب

 .داعملا موي ىلإ ةرهابلا مهججحب كسمت نمو .داشرلا ليبس نيكلاسلا هباحصأو

 لسوتلا ركنأ نم ىلع درلا يف :قحلا دهاوش» ب ىمسملا باتكلا ىلع تعلطا دقف :دعب امأ

 هتدجوف «هبابحأو هتوفص نم فينحلا جبنملا ىلع مهعبت نمو ءهباحصأو هلآ ىلعو وي «قلخلا ديسب
 نيذلا# :نيفلاخملا عدبل اعطاق .ةينسلا ةديقعلا حيحصب اقطان , ةيعرشلا ةلدألا حاشوب احشوتم

 مهتنايد عدبلل بصعتلا اولعج [57 :مورلا] 4نوحرف مهيدل امب بزح لك اعيش اوناكو مهنيد اوقرف

 بيرق امعو ؛كلذ ىلع ريثك قلخ مهعبتو ,؛نورجتي اهب يتلا مهاومأ سوؤرو «نونيدي اهب يلا

 : فرخزلا ] 4نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندجو انإ اولاقوط كلالا نم يجانلا نوملعيس

 ولتي باتكلا اذه نم درلا لاح ناسلو «باوصلا نم هعابتأ مهو انل يغبني امبع لزعمب مهو ١"[

 «ديرفلا دقعلا وه :هباب يف هنإ هللاب ع١ 38 : ءاسنلا] «باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل مهيلع

 («نيرظانلل ةقيدح وهو ال فيكو «ءديبعلاو رارحألا نم هلاونم ىلع جسان رصعلا اذه يف جسني مو

 ةرابعلا حيصفب قطان «هنارقأو هلاثمأ نيب لضفلاب هفلؤمل لدع دهاش : نيفلاخملا هبشل يكنملا مراصلاو

 .دمحألا ميوقلا بهذملا وه قلخلا ديسب لسوتلاب لوقلا نإو «هنامزو هرصع لهأ نيب هردق ولعب

 هراطقأ هب رختفت نأب ريدجلا وهف .دمحأ مامإلا :انمامإ ةمئألا عورأ بهذمل قفاوم هنأو اصوصخ

 .يناث الب درفلا عرولا ملاعلاو .ةيرصملا انرايد عينصلا اذه ىلع هل ركشلا رينم ىلع موقتو .ةيماشلا

 .باوصلل لاعفألاو لاوقألا عيمج يف هايإو هللا انقفو «ٍناهبنلا فسوي» خيشلا :لضافلا ذاتسألا

 « باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتآو» لات الت ام باتكلا عم ةنسلا حيحصب كسمت نم هايإو انلعجو

 .رهزألاب ةلبانحلا ةداسلا مداخن «هنانبب همسرو هناسلب هلاق ٠١[ :ص]

 ءاضمالا

 ٍلبنحلا ينويسبلا دمحأ

 هه أ

 ةمالعلا ناوألا اذه يف لضفلا ءامس ادقرفو ؛نامزلا ديج دقع اترد ًاضيأ هظيرقت يف كراشت دقو



 نيرادلا يف ىلعأو املاك هللا مادأ ,نايعفاشلا «يبلحلا دمحم» خيشلا ةمالعلاو « يجوملا ديعس» خيشلا
 : الاقف لامههردق

 هيف اوناك اميف كدابع نيب مكحت تنأ ةداهشلاو بيغلا ملاع ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا

 . ميقتسم طارص ىلإ ءاشت نم يدبت كنإ .كنذإب قحلا نم هيف فلتخا امل اندها نوفلتخي

 ببحتم لك بينمو . عشاخ هيلإ بينم لك بيجو . عئانصلا عسومو عئادبلا عدبم هلل دمحلا
 همعن انيلع غبسأ ءامكح رمأ لكل عضوو ءاملح يح لك عسوو ءاملع ءيش لكب طاحأ ءعئاط هيلإ
 ىلع هركشأو .ةلسرملا هئالآ ىلع هدمحأ .هنطابو رمألا رهاظ ملعن نكن ىل امث انملعو . ةنطابو ةرهاظ

 ناقرفلا عطاسلا ناهربلا عماجلا درفلا ثوغلا . عماهلا ثيغلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ ةلسلسملا هئامعن
 غلبف ,قلخلا ىلع ادهاشو قحلا ىلإ ايعاد هلسرأ . ةلزنملا ةمكحلا رس ةلسرملا كي ةمحرلا نيع . عطاقلا
 مساقلا يبأ متاخلا حتافلا مدآ دلو ديس ملاعلا ةصالخ .ةلاقملا حضوأو ةلالدلا يف حصنو ةلاسرلا
 نيدتهملا ةوفص نيدتقملا ةودق هبحصو هلآ ىلعو . مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم انديس

 . دوع ناميالل رضخاو دومع نيدلل ماقام . نيقتملا ةمئأ

 نجش نم ةنجشو .رهدلا تانسح نم ةئسح وه يذلا باتكلا ىلع تفقو دقف :دعب امأ

 باتكلا وه اذإف رصمب ديعسلا هعبط علاط علطمب هرون متو ماشلاب .هردب ردب يذلا ,رصعلا اذه لضف
 مسوي نأب ريدجلا ,ليضفتلا نع هلضفب ينغلا ليمجلا نسحلا' ,نيبتسملا ميقتسملا طارصلاو «نيبملا
 عضاوو هدعاوق عفارو هدقع مكحمو هدقع مظان هملعأ امو .هملعأ امك ملعي نأب قيقحلا همسو اك
 بيرألا يعملالا بيدألا يعذوللا ليبنلا هيبنلا ليلجلا ديسلا ةماهفلا ذبهجلا ةمالعلا لضافلا هدقاعم
 توريبب قوقحلا ةمكحم سيئر «يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي» خيشلا بيهملا زيزعلا بيطخلا ريطخلا
 ةثاغتسالا يف : قحلا دهاوش» ب نيملاظلا ماغطو نيغاطلا ةيغاط نم نيملسملا دالب رئاسو هللا اهسرح
 ررحف ريح .داؤفلاو رصبلاو عمسلا هيلع فقوو داترملا مهس هل قوف يذلا باتكلا كلذ «قلخلا ديسب
 تلض نم ىلع ناهربلا هيف ماقأ .باطخلا لصفو بيطلا ملكلا دروأو باطأف لاطأو زجعأف زوجأو
 كئلوأ لضأ مه لب ماعنالاك كئلوأ> مهءارأ اوعياشو مهءارهأ اوعبتاو . مهمادقأ تلزو مهمالحأ
 5٠[ :صصقلا] « هللا نم ىده ريغب هاوه عبتا نمم لضأ نمو» ١74[ :فارعألا] «نولفاغلا مه

 للضي نمو [77 : مجنلا] «ىدهلا مهبر نم مهءاج دقلو سفنألا ىوهت امو نظلا الإ نوعبتي نإ»
 خماش مهل لضف ال [77 :رمزلا] 4« لضم نم هل اهف هللا دبي نموإ» [77“ :رفاغ] «داه نم هل ايف هللا
 يعادلا نوبيجي ال ءاوس تامملا دعب سانلا يقابو ءايبنألاو لسرلا نأ اوعدا .خسار مهل مدق الو
 ةثاغتسالا اوركنأو [؟١ : لحنلا] «ءايحأ ريغ تاومأ#» ءادنلا نوعمسي الو ,.ثيغتسملا نوثيغي الو
 ةبذاك ةلطاع ةدساف ةديقعو .ةلطاب ةدساك ىوعد .ةمألا ردص كلذ ىلع ناكول اولاقو ةنمزألا يف مهب
 نمو .ىدهلا دعب لالضلا نمو .روكلا دعب روحلا نم هللا ذوعن ةضهان ةجح احمل سيل .ةضحاد
 فلؤمل هللا ميأو . هلبحب نيكسمتملا هلظب نيلظتسملا هلهأب قحلا رصن نأ هدمحنو .ءاطعلا دعب بلسلا
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 مثال ةمول هللا يف فاخي ال طسقلاب مهلمعأو قحلل مهلوقأو ىوحملا نم سانلا دعبأ نم باتكلا اذه
 قحلا علطف .ةعدبلا هب تامأو ةنسلا هب ايحأو ةعدتمملا ةنسلألا اذه هباتكب عطق ,مئاق ةمراصم الو

 يف هلثم نم رثكأو هببس هببسب لصوو هبعك هللا ىلعأ  جلجللا دوسألا لطابلا باغو جلبألا ضيبألا
 ءاقللا نسحب هلباقو ءازجلا ليزجب هلماعو .نيدلا موي ىلإ هب نيمئاقلا قحلاب نيعداصلا نيدلا ةمئأ

 : ءاضقلا  لصفل سانلا موقي مويو ايندلا ةايحلا يف ءانثلا ليمجو

 بيجيو يدتجملا ءادن م ىلعلا ةورذد للا اقباس تلز الو

 بيصع ملأ نإ هامح طوحت دمحم عرشل اسارح تلز الو
 بيصم باوصلل رفس دهّللو ىده ام هلو ىدهأ ام للف
 بيسع مث ماق ام هعتمأو ىزجام ريخ نم شرعلا هلإ هازج

 يقرغلا يرصملا «يجوملا يلع نب ديعسلا» هيلع لكوتملا هيلإ ريقفلا هللا دبع هبتكو كلذ لاق
 .نيمآ امههتبوثم لزجأو امهتبوح هللا رفغ .نايرهزألا يرصملا يعفاشلا «يبلحلا دمحم» و يعفاشلا

 اه 1771 ةنس ةدعقلا يذ نم رشع يناثلا ةليل

 يناكلمزلا نيدلا لاك ةمجرت
 ىنثأو هخيرات يف يدرولا نبا هركذ دقو «ةيعفاشلا ةمثأ نم وه يناكلمزلا نيدلا لايك : ةدئاف

 نب ىلع نب دمحم اهيف هلاق اممف .ةقئاف ةمحرتب ناكلخ نبا ليذ يف ىبتكلا همجرتو ءاريثك هيلع
 يناكلمزلا نب نيدلا لاك مالسإلا لامج نونفلا وذ ةاضقلا يضاق ةمالعلا مامإلا خيشلا دحاولا دبع
 .هرقأو ثيدحلا بلطو .ه 571 ةنس لاوش يف دلو هرصع يف ةيعفاشلا ريبكا يقشمدلا يراصنألا

 ايكذ ناكو ءابنقتأ دق ةيبرعلا يوق هلوصأو بهذملاب اريصب ناكو ءاعرشتم ًاحيصف ناكو
 ًانسح هلكش ناكو لثملا هئاكذب برضي ناكو «ةنس نورشعو فين هلو ىتفأو : ةركفلا بحاص نهذلا

 .ةديدع هلئاضفو ةيرعشأ ةنكمتم ةحيحص هتديقعو مالسإلا رونب ةرونم هتبيشو

 ةلاسرو «قالطلا ةلئسم يف ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ىلع درلا يف ةلاسر اهنم : ءايشأ فنص
 هبلط ناطلسلا نإ مث «نيتنس نم رثكأ بلحب ةاضقلا يضاق وهو ماقأ . ةرايزلا ةلثسم يف هيلع درلا يف

 يف لجألا هكردأو قيرطلا يف ضرمف كلذب سانلا حرفو ,.قشمد ءاضق هيلويل رصم ىلإ بلح نم
 يف اهتركذ ِةقك يبنلا حدم يف ةغيلب ةديصق هل ركذو .ه ا/71 ةنس ناضمر رشع ةتس يف (سيبلب)

 يف يتآلا هلوق ِهيلكَي يبنلاب ةثاغتسالا نيعناملا هتعيشو ةيميت نبا ىلع درلا يف اهنمو «ةيناهبنلا ةعومجملا»
 1 : هلع يبنلا بطاخي 517 ةحفصب باتكلا ازه

 كافأ لك الإ كهاج ٌدر ام هقلاخ هللا دنع هاجلا بحاص اي
 كاسنو كاتفل عيفشلا تنأ  ادبأادعلا مغرلا لع هيجولا تنأ
 كاضرم بلق اموي هللا ىفش الو ةحلاص تيقل الم غيزلاةقرفاي

 كالاوو ايندلا يف كناعأ نمو  ادبأ ىفطصملا اجب تيظحالو

 . . خلا
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 « ميقتسم ٍِطاَرص ىلإ م ُمُهوُعْدَتَل َكنِإَول

 ميرك نآرق [177 :نونمؤملا]

 ىفطصا يذلا نيبرقملا هصاوخ رئاسو نيلسرملا ديسب نيثيغتسملا ثيغم نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ قئالخلا ديس دمحم انديس مظعألا هبيبح مهنم ىفطصاو .نيحلاصلاو نييبنلا هدابع نم
 يف هيلإ طئاسو مهوذختاف «نيبملا هنيد ماكحأ مهغيلبتل هقلخ نيبو هنيب طئاسو نيمركملا هلسر لعجو
 ءاضق يف مهايإ مهطيسوتب اوتأي ملف . ماكحألا غيلبت يف مهيلإ طئاسو ىلاعت مهلعج امك «مارملا ءاضق

 ةداعع كلذب اوفلاخي ملف مهيلإ مهطسو نم هيلإ اوطسو مهنكلو ءاعدب اعيش ىلاعت هيدل مهجئاوح

 ىلعو قلخلا نيبو هنيب طئاسولا لضفأ قحلا بيبح دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .اعرش الو

 . نيح اصلا هللا دابع رئاسو مهبحصو مهلآو نيلسرملاو نييبنلا عيمج

 انأ لابجلاك ًالاقثأ رازوألا نم لمح دقو لامعألا يف ىلثم رصقملا نمؤملا اهيأ ملعاف :دعب امأ
 مع يذلا همرك دعب نيملاعلا بر ىلإ ةليسو انل سيل نيئطاخلا نيينذملا نيرصقملا نينمؤملا رشاعم

 ميركلا يبنلا اذهب ىلاعت هلأسنف دلك دمحم انديس مظعألا هبيبحو مركألا هدبع الإ نيعمجأ قئالخلا

 .انبولطم ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك نم انغلبيو ءانبورك جرفيو انبونذ رفغي نأ ميحرلا فوؤرلا
 بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال امب ررغلا همعن لئالج نم نيرادلا يف انيلع معنيو

 هاضرو كاضر انقرزت نأو كيلإو هيلإ كديبع بحأ نم انلعجت نأ كيدل ههاجب لسوتن انإ مهللا ءرشب
 انيبحمو انيرارذو انخياشمب كلذ لثم لعفت نأو .نيدلا مويو خزربلاو ايندلا يف نينمآلا نينمؤملا ةلمج يف
 .انيشاوحو انعورفو انلوصأ عيمجو

 شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ .ديزم نم هنسح ىلع ام ديرف هباب يف باتك اذهف : :دعب امأ

 يف ىأرو ميمذ قلخو ميقس مهف يذ لك هايإو ينيفكيو .ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأ ميركلا
 ايندلا يف يتداعس ىلإ لئاسولا مظعأ نم هلعجيو ماعلا ماتلا عفنلا هب عفني نأو . ميقتسم ريغ نيدلا

 ماقمللا بحاصب ةثاغتسالا ةيعورشم ىلع دوهشلاو دهاوشلا نم هاوح ام ةرثكلو .مايقلا مويو خزربلاو
 . هتيمس خيي . دومحملا

 قلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش

 ركذل مسالا يف ضرعتأ ملو [07 :سنوي] «قحل هنإ برو يإ لق وه قحأ كنوئبنتسيو»
 لع هتضر لقو .اهيف ةلخاد يهف اهلمكأو اهعفنأو اهلضفأو ةئاغتسالا عاونأ ةلمح نم اهبنأل .ةرايزلا

 . ةمتاحنو باوبأ ةينامثو ةمدقم
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 نيمسف ىلإ مسقنت : ةمذقملا

 نمو ةيباهولا ةقرف لطابلاب هيعدت يذلا قلطملا داهتجالا عاطقنا ىلع مالكلا يف :ل وألا مسقلا
 .اهتيمس ةلاسر كلذ تلعجو «.ةيمالسإإلا ةعبرألا بهاذملا ذاذش نيعدتبملا ةلهج نم مهنأش هيجعأ

 ةلاسر ًاضيأ يه باتكلا اذه ةلمج نم اهنوك عم يهو «ةبذاكلا ىواعدلا باحصأل ,ةبئاصلا ماهسلا»

 . هيلع جرح الف اهدحو اهلقن ءاش نمف ؛ ءاهسفنب ةلقتسم

 لبق باتكلا اذه ةعلاطم دارأ نم اهتفرعم مزلت ًاهيبنت رشع ىنثا ىلع لمتشي :يناثلا مسقلا
 . باوبألا 2 لوخدلا

 ةينامثلا باوبألا
 هب ىلاعت هلل ةثاغتسالا عاونأ مظعأ نم يهو قي هترايز ىلإ'رفسلا ةيعورشم يف : لوألا بابلا

 رفسلا ةيعو رشم عبتيو ؟ ؛ مارملا ن نيرادلا يف مهغولبو نيرئازلا جئاوح ءاضقل مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم كلذ عنم نمل افالخ .ماركلا ءايلوألاو ءايبنألا رئاس ةرايزل رفسلا ةيعورشم فيرشلا هريق ةرايزل

 . مالسإلا ءاملع ذداذش

 هربغب ةثاغتسالا ةيعو رشم يف مالكلا كلذ عبتيو  ِةيِلَع هب ةثاغتسالا ةيعو رشم يف : يناثلا بابلا

 . مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ماركلا ءايلوألاو ءايبنألا نم

 دمحأ ديسلا يديس نامزلا اذه يف ةنسلا رصان ةمالعلا مامإلا مالك لقن يف :ثلاثلا بابلا

 لع درلا يف مارحلا دلبلا ءارمأ نايب يف مالكلا ةصالخ» هباتك يف ةفرشملا ةكم يف ةيعفاشلا يتفم نالحد

 لهأ نم مهفلاخ نم لك اورفكف ةلب عنشأ نيطلا اوداز مهنكلو «ةيميت نبا بهذم عابتأ ةيباهولا

 ضحدو قحلا تابثإ نم نأشلا اذه يف هركذ مزلي ام لكل عماج نالحد دمحأ ديسلا مالكو «ةلملا

 يف ةينسلا رردلا» اهامس ةلقتسم ةلاسر كلذ يف هلو .ليلد ىوقأو نايب حضوأب مهبش درو ليطابألا

 نيملسملاو مالسإلا نع هازجو ىلاعت هللا همحر ءاهيف ام مظعمل عماج هنع هتلقن امو «ةيباهولا ىلع درلا

 . ءازحلا ريخ

 مامإلا ىلع عينشتلا يف ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم ءاملعلا رباكأ تارابع لقن يف : عبارلا بايلا

 ديس ةرايزل ٍرفسلاو ةثاغتسالا عنمي لوقلا هعادتبال يلبنحلا ةيميت نب دمحأ سابعلا يأ نيدلا يقت

 عضاوم يف ةنسلا لهأ هتفلاختو هبتك ضعب ىلع مالكلا هيفو .نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو دك نيلسرملا

 ةلاحتسا يف :هابتشالا عفر» اهتيمس ةصوصخم ةلاسرب ىلاعت هللا بناج يف ةهجلاب هلوق ىلع درلاو ءاهنم
 . «هللا ىلع ةهجلا

 ةيميت نبا ةعدب ةرصن نمضتت مايألا هذه يف تعبط بتك ةثالث ىلع مالكلا يف : سماخلا بايلا

 ذيملتل «يكبسلا ىلع درلا يف يكبملا مراصلا» يناثلاو ميقلا نبا هذيملتل «نافهللا ةثاغإ» الوأ

 «ةيميت نباو رجح نبا نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج»و وه ثلاثلا باتكلاو .يداحلا دبع نبا

 . يدادغبلا يسولألا يدنفأ نامعنل

 ف



 تلصح يتلا دئاوفلا يف نيحلاصلاو ءاملعلا نع تدرو راثآو تاياكح لقن يف : سداسلا بابلا

 . كو نيلسرملا ديسب ةثاغتسالا نم مه

 تبزح وه بابلا اذهو دلع هن ةثاغتسالا ف مهبازحأ ف ءايلوألا رباكأ تاوعد ف : عياسلا بابلا

 تائاغتسالا بزح هتيمس لقو . ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع دمحم انديسب مهتاثاغتسال عماج ميظع

 .دارملا لوصحل اهمرقأو داروألا لجأ نم هنإف ادرو هذختيو هدرفيلف ءاش نمف ٍِلي تاداسلا ديسب

 ةينب اهضعب وأ اهأرق نمو أظن لك هب ءالضفلاو ءاملعلا تاثاغتسا نم درو اهيف : نماثلا بابلا

 ةقاخلا

 . ةمهوملا ظافلألا نم ىلاعت هللا ءايلوأ ضعب ىلع هلاثمأو ةيميت نبا هب ضرتعا امع باوجلا يف

 ىلإ ةيادهلاو قيفوتلاو ديدستلا هناحبس هلأسأو «ىلاعت هللا نوعب دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو

 . ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميحرلا فوؤرلا ميركلا يبنلا اذه هاجب قيرط موقأ

 ةمدقملا نم لوألا مسقلا

 مهنأش هبجعأ نمو ةيباهولا ةق رف لطابلاب هيعدت يذلا قلطملا داهتجالا عاطقنا ىلع مالكلا يف

 . يهو «ةبذاكلا ىواعدلا باحصأل ةيئاصلا ماهسلا» ةامسملا ةلاسرلاوهو نيعدتمملا ةلهج نم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هيبحصو هلآ ىلعو . نيلسرملا ديس دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ظ .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعباتلاو

 دق :هبويع نيرادلا يترتسو هبونذ هللا رفغ يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي ريقفلا لوقيف دعب امأ
 ملعلا ةبلط نم ىقمح ةعامج لجو لهجلا هيف رثكو لذو ملعلا هيف لق يذلا نامزلا اذه يف ثدح
 دمحأو كلامو يعفاشلاك مهنأ اومعز ىتح قلطملا داهتجالا ىوعد ىلع مهلمحف ناطيشلا مهب بعل

 نأ زوجي الو ماوعلاب نيقحلملا ةبلطلا فاعض نم مهرثكأ نأ عم ,ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع نامعنلاو

 راضم ةميمذلا ىرخألا مهفاصوأو ةميقسلا هذه مهاوعد نم أشن دقو . مالسإلا ءاملع نم مهنإ لاقي

 ىلع سانلا هبنأل ةميوقلا ةيوقلا ةلاسرلا هذه تبتكف ؛ةميظع نيملسملا ةلهج ضعب ىلعو مهيلع
 اهتيمسو .نيملا نيدلا اذمل ةمدخو نيملسمللو مهل ةحيصن ةلطاعلا مهمواسمو ةلطانلا مهمواعد

 يف داهتجالا ىوعد نإ :لوقأف كلذب عرشأ انأ اهو «ةبذاكلا ىواعدلا باحصأآل ةبئاصلا ماهسلا»

 .اهيلع لوعي الو اهيلإ تفتلي ال ةبذاك ىوعد يه املاع ناك امهم اقلطم مهريغ نمو مبنم نامزلا اذه

 تلقنو . نامزلا اذه يف داهتجالا يعدي نم ىلع درلا يف «نيملاعلا ىلع هللا ةحح و يباتك يف تركذ دقو

 عنقي امب مهريغو يرانملا مامإلاو يمتيفلا رجح نبا مامآلاو ينارعشلا مامإلاك كلذ يف ءاملعلا تارابع

 دق هنأ ملعا :لوقأف كلذ ضعب لقنأ انأ اهو . فاصنإ ىندأ هدنع ميقتسم مهفو ميلس عبط يذ لك
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 ةمألا تاداس مهو مهيلع لوعي نيذلا بهاذملا ءاملع قافتاب نينسلا نم تائم ذنم داهتجالا عطقنا

 باتكلا مهف نع هزجعل ةعبرألا بهاذملا هذه نم ابهذم عبتي نأ الإ ملسم لكل قبي ملو اهنيد ةامحو

 ف ًادلقم هني هلوسر ة ةنسو ىلاعت هللا باتك عبتا دق نوكيف هسفنب |بنم ماكحألا طابنتساو ةنسلاو

 ىلع هوقبطو . ليج دعب اليج همالك ىلع اوعلطا نيذلا هبهذم ةمثأ نم هعبتا نمو مامإلا كلذ امهمهف

 هوتبثأو هولبق كلذك هرثكأو بهذملا ماكحأ نم امل ًاقفاوم هوأر |مف ؛ليبق دعب اليبق ةئسلاو باتكلا ةلدأ

 ةنسو هللا باتك مهرظن طحم نيلعاج هوفعضو هوفيز ليلقلا رزنلا وهو ًافلاحم هوأر امو .هودمتعاو

 هلوق ىلع هقفاو نملو مهمامإلل ةاباحم نودب سايقلاو عامجإلا نم امهنع جرخي مل امو ِقَي هللا لوسر
 ةمئآلا ءالؤبم اهئادتقاب جرخت مل  دمحلا هللو  ةيدمحملا ةمألاف .مهتمئأ نم هدعب ءاج نمم فيعضلا

 . هج هلوسر ةنسو هللا باتكل اهعابتا نع

 خيشلا هلاق امك ةيالولا قيرط نم الإ نيدلاو لقعلا لتخم الإ مويلا هيعدي الف داهتجالا امأ
 عماجلا ىلع ريبكلا هحرش لوأ يف يوانملا مامإلا لاق .هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم ربكألا

 لطويسلا لالحلا ىعدا امل : : يمتيهلا رجح نبا باهشلا ةمالعلا لاق : ةليوط ةرابمع نم ريغصلا

 اهيف باحصألا قلطأ لئاسم هيف ًالاؤس هل اوبتكو ةدحاو سوق نع هومرو هورصاعم هيلع ماق داهتجالا

 نم حجارلا ىلع ملكتيلف ىوتفلا داهتجا وهو داهتجالا بتارم ىندأ هدنع ناك نإ هنم اوبلطو نيهجو

 الاغشأ هل نأب رذتعاو ةباتك ريغ نم لاؤسلا درف .نيدهتجملا دعاوق ىلع ليلدلا ىلعو هجوألا كلت

 ندأ وه يذلا ىوتفلا داهتجا ينعأ ةبترملا هذه ةبوعص لمأتف : .باهشلا لاق . كلذ يف رظنلا نم هعنمت

 يف داسفو هرمأ نم ةريح يف قلطملا داهتجالا يعدم نع الضف اهيعدم نأ كل رهظي داهتجالا بتارم

 قلطملا داهتجالا ةبترف روصت نمو :لاق .ءاوشع طبخ طبخو .ءايمع نتم بكر نمت هنأو ءهركف
 تعطقنا اهنإ هعبت نمو حالصلا نبا لاق لب ؛ةنمزألا هذه لهأ نم دحأل اهبسني نأ هللا نم ايحتسا

 نوكتف ,سداسلا نرقلا لهأ نم هنأل يأ :ةنس ةئثاثالثلا وحن حالصلا نبالو .ةنس ةئامثالث وحن نم
 نوكيف .رشاعلا نرقلا لهأ نم وهو رجح نبا رصع ىلإ رظنلاب يأ .ةنس ةئاهتتس نم تعطقنا دق مويلا
 يفيلأت ماع وهو رشع عبارلا نرقلا نم رشع عباسلا ماعلا يف نحن ذإ ةنس فلأ وحن ةعطقنم نآلا اهل

 دعب دجوي مل هنأ نييلوصألا ضعب نع حالصلا نبا لقن لب :لاق «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» باتكل

 نأ يف ليوط عازن ةمئألا نيب ناك اذإو :رجح نبا باهشلا لاق مث . لقتسم دهتحجم يعفاشلا رصع

 كنظ ايف ؟ىلوأ هوجولا باحصأ نم امه له امبم كيهانو يلازغلا مالسإإلا هجحو نيمرحلا مامإ

 : هلوق عم اذه . هوجولا باحصأ نم نكي ىل هنإ :رحبلا بحاص ينايورلا يف ةمئثألا لاق لب .ءامهرغب

 داهتجالا ةبترمل رباكألا ءالؤه لهأتي مل اذإف ءيردص نم اهتيلمأل يعفاشلا صوصن تعاض ول
 وهو .كلذ نم ىلعأ وه ام يعدي نأ اههجو ىلع مهتارابع رثكأ مهفي مل نمل غوسي فيكف , يبهذملا

 .ها[5١ :رونلا] «ميظع ناتهب اذه كناحبس#» قلطملا داهتجالا

 . مويلا دهتجم ال هنأ ىلع نيعمجملاك موقلا : يعفاشلا يعفارلا مامإلا نع راونألا ينو

 زعي طئارشلا هذه : قلطملا داهتجالا طورش هدرس دعب مدلا يبأ نبا ةيماشلا راطقألا ملاع لاقو
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 اذه نع قئالخلا زجعأ هللا نأ الإ كاذ ام .همامإ بهذم ىلع ةجرحت ًاهوجو هلاوقأ ربتعت مامإ بهذم

 .اهطارشأ نم كلذ نأو .«ةعاسلا برقو نامزلا مرصتب هدابعل امالعإ

 اذهو داهتجالا طئارش عمج نم :امهدحأ ناسق ىوتفلا :لافقلا باحصألا خيش لاق دقو

 هيف اقداح راصو هبهذم فرعو يعفاشلاك ةمئألا نم ادحاو بهذم لحتني نم : ناثلاو . دجوي ال

 الإو هيلع باجأ ًاصن هبحاصل فرع نإف ةثداح نع لئس اذإف هلوصأ نم ءيش هنع ذشي ال ثيحب

 .رمحألا تيربكلا نم زعأ اذهو .هلوصأ ىلع اهجرخيو هبهذم ىلع اهيف دهتجي

 «بهذملا يف هردجو باحصأ هناملغو هتذمالت نوكو هردق ةلالج عم لافقلا لوق اذه ناك اذإف

 .نيمرحلا مامإ دلاوو «يناروفلاو ,نيسح يضاقلا هنالغ ةلمج نمو ؟انرصع ءاملعب فيكف

 جيرفختو داهتجالا عطقنا دماح يبأ باحصأ تومو مهتومبو ءمهريغو يجنشوبلاو .ينالديصلاو

 رغشو مبنم ايندلا تلخ دقف نامزلا اذه يف امأف . هظفحو هلقن مهتياغو , يعفاشلا بهذم نم هوجولا

 دهتجم نم هرصع ولخب يلازغلا مالسإلا ةجح حرص دقو .مدلا يبأ نبا مالك انه ىلإ ,مهنع نامزلا

 لك مكح وهو .داهتجالا ةبتر هل سيل نم امأ : هصن ام تارظانملل هميسقت يف ءايحإلا يف لاق ثيح

 يف لاقو .هكرتي مل هبهذم فعض هل رهظ ولف .هبحاص بهذم نع القان هيف تفي انإف رصعلا لهأ

 تهتنا ءانرصع يف ترذعت دق ىضاقلا يف ةريتعملا داهتجالا طورش ىنعي .طورنلا هذه : طيسولا

 ثحبلا اذه يف اذه نم طسبأ ىلع عالطالا دارأ نمو راصتخاب يوائملل ريبكلا حرشلا ةرابع

 نب دمحم خيشلا ىواتفو ءرجح نبا ىواتفو عماوجلا عمج ىلع مساق نبا ةيشاح عجاريو اهعجاريلف

 يبهذملا داهتجالا عاطقنا ىلع اوقفتا دق ءاملعلا دجي هقفلاو لوصألا بتك نم اهريغو يدركلا ناميلس

 داهتجالا عاطقنا ةمئألا نع لقن نأ دعب روكذملا يدركلا ةمالعلا لاق .قلطملا داهتجالا نع الضف

 ىلع مويلا نيعمجملاك سانلا :يوونلاو يعفارلا :نيمامإلاو يزارلا رخفلا لوقو . ةليوط روصع ذنم
 نأ هتفلاخمب هسفن حمست ملو احيحص اثيدح ىأر اذإ داهتجالا ةبتر غلبي مل نم مكح .دهتجم ال هنأ

 ةودقلا ققحملا ةدمعلا مامإلا هيلع هبن امك هيف هدلقيف نيدهتجملا نم هب ذخأ نمع شتفي

 اوصن امك داهتجالا ةبتر غلب نمل الإ زوجي ال ةنسلاو باتكلا نم طابنتسالا ذإ «.ةضورلا يف يوونلا

 . يدركلا ىواتف ةرابع تهتنا ؛هيلع

 داهتجالا ةجرد مهغولب نم ملعلا ةبلط ضعب نآلا هب يذبي ام نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 ةجاح مهل قبي ملو .مهسفنأب ةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسالا اولهأت مهنأو ؛ قلطملا

 مهماهفأب نوضرتعي اوراصو ءاهيلع اوؤشن يتلا مهبهاذم اوكرت ىتح ةعبرألا ةمئألا نم دحأ ديلقت ىلإ

 نيرورغملا تارابع نم كلذ هبشأ امو لاجرلا ءاراب لمعن ال نحن نولوقيو بهاذملا ىلع ةميقسلا

 نيدلاو لقعلا ةلق اهيلع مهلمح يلا ةيناسفنلا ىواعدلاو ةيناطيشلا سواسولا نم وهو .لاهجلا

 اذه نم هودارأ ام مهيلع سكعنا دقو ,بويعلا نم هيلع توطنا امب مهلهجو مهسوفن نع مهاضرو

 مهيف هركو هللا مهتقمو سانلا دنع ةلزنملا ولع نم مهبولطم اولصحي ملف ,ةحاقولاو ةقاحلاو سوملا

 : مهم نوءزبي نيلوذرم مهدنع اوراصف .هقلخ

 ىري ال ام هنم هريغ ىأر هردق هسفن تلهج نمو
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 حيحصو نآرقلا نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلإ سانلا ماوع وعدي مهضعب تيأر دقو
 لنمأ ىلع عامتجالا نم كاي مث يخأ اي كايإف «نيبملا لالضلاو ميظعلا لهجلا اذه رظناف . يراخبلا
 يف قيفلتلاو صخرلا عبتت نودب ةعبرألا ةمئألا نم تئش مامإ يأ دلقو كبهذم مزلاو .ىقمحلا ءالؤه
 داهتجالا نوعدي نممو . عونمم كلذ نإف مهنم مامإ اهب لوقي ال ةئيه كلذ نم لصحي ثيحب ماكحألا
 ةفرعم ةلوادتملا مولعلا ض ضعبو ةيبرعلاو ثيدحلا نم ائيش نوفرعي نولفغم مهنكلو .نوحلاص ءاملع

 نيبو مهنيب كلذ عم مهو مهدحأ ىلع ملاعلا ظفل قالطإ لفاسلا رصعلا اذه لثم يف زوجت ةطسوتم
 .نيطايشلاو ةكئالملا نيب اى لقن مل نإ نيطالسلاو ةطرشلا نيب امك نيدلا ماكحأ يف داهتجالا ة ةجرد

 أطخلا حضاو ,للزلا رهاظ ًانظ لامكلا اهيف مهنظو مهسوفن نع مهاضرو مهلوقع ةلقو مهتلفغل نكلو
 باب نم نيعللا اذه مهيلع لخدامنإو ؛ةبذاكلا ىواعدلا هذه لهأ مهن :أ ناطيشلا مهل لوس .لطخلاو
 نأو «نيدهتجملا نم دحأ ديلقت مهيد ةمالسل مهل زؤجي ال هنأو .نيدلا يف يرحتلاو ىوقتلا ىوعد
 ضعب يفاوؤرق دقو .دحأ ةطساو نودي ًاسأر .ةئسلاو باتكلا نم مهيد اوذخأي نأ مهيلع بجاولا
 كلذ نم مهسوفن يف تبث امل ةجح هوذختاف ةنسلاو باتكلا عابتا ىلع ضيرحتلاو يأرلا مذ بتكلا

 كلت يف ثيدحلا وأ نآرقلا نم صنلا دوجو عم يأرلا وه مومذملا يأرلا نأ مهتلفغ نم اوملع امو
 مهنم دحاو لك نع يور دقو فيك . مهيعباتو نيدهتجملا نم دحأ هب لوقي ال اذهو ءابهتيعب ةلأسملا

 هتأرق اى مألاو ةلاسرلا يف رركي ام ًاريثك يعفاشلا انمامإ اذهو : يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ :هلوق
 اذه لوقي يذلاف «يمأو يبأ هادف لَو هللا لوسر عم لوق دحأل لهوو» هنع هللا يضر هلوق |مههيف يسفنب

 ليلد امهيف دجوو امهب لالدتسالا نكمأ ام ةئسلاو باتكلاب لالدتسالاب هبتك يف لعفلاب هديؤيو لوقلا
 ةمئألا يقاب اذكهو كلذ نم هاشاح .يأرلاب هللا نيد يف لوقي هنإ هقح يف لاقي له .ةلأسملا ىلع
 يأرلا باحصأب اورهتش ا نيذلا مهنع هللا يضر هباحصأو ةفينح وبأ مامإلا ىتح مهنع هللا يضر
 . ينارعشلا مامإلا هلاق امك سايقلا ىلع هريغ ليلد ةلأسمل دجوي مل اذإ فيعضلا ثيدحلاب لمعلا نومدقي

 يضر ةفينح يبأ مامإلا بهذم نأ ققحتي يعليزلا مامإلل ةيادملا ثيداحأ جيرخت عجار نمو
 ةلأسملا ىلع لالدتسالا مهعيمج دنع ةدعاقلا ذإ بهاذملا يقابك ثيدحلا لهأ بهذم اضيأ وه هنع هللا
 ذدئنيحف دجوي مل نإف ,.عامجإلا نمف دجوي مل نإف .ثيدحلا نمف اهل ليلد هيف دجوي مل نإف .نآرقلا نم

 :وهو . عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلاب هليلد تبث امم اهب اههبشأو اهيلإ لئاسملا برقأ ىلع ةلأسملا نوسيقي
 مرح لَم هلوسر وأ ىلاعت هللا نوكي نأ ةلاسرلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق اك سايقلا يأ
 الو هلل باتك هنيعب هيف صني مل ايف ىنعملا كلذ لثم يف ام اندجو اذإف ٠ .ىنعمل هلحأ وأ ًاصوصنم ء ءيشلا

 بهاذملا ةمئأ نم تئش نم دلقو كلذ ملعأف م ارحلا وأ لالحلا ىنعم يف هنأل هانمرح وأ هانللحأ ةّنس
 اليبس كيلع ناطيشلل عدت الو .نودتهم ةاده مهلك مهنإف ىلاعت هللا نيبو كنيب مهلعجأو ةعبرألا
 كاضر مدعو هلهأل قحلا كتفرعم كلذ ىلع كنيعيو ىدرلا عق ةاوم يف كعقويو ىدهحلا نع كلضي هنإف

 رصع ىلإ ثرصع نم مالس ب ةمئأ نم مالعألا ءاملعلا يف كرظنو اهروصقب كفارتعاو كسفن نع
 يف ملاعلا دارفأ نم اوناك مهنأ عم مهبهاذم نع مهجورخ مدعو مهايإ مهيديلقتو نيدهتجملا ةمئألا
 نيرورغملا نيرصاقلا نم كلاثمأو تنأ هيعدت فيكف .قلطملا داهتجالا مهنم دحأ ىعدا امو ملعلا
 نم دلقو .نايذهلاو سوملا نم هيلع تنأ ام كرتاف ,نيطايشلل ةبعلمو سانلل ةيرخس اوراص نيذلا

 اة



 ليبس وه كلذف .نآلا ىلإ مهرصع نم اهماوعو ةمألا ءاملع رئاسك.ةعبرألا بهاذملا ةمئثأ نم تئش

 ىدمهلا هل نيبت امدعب نم لوسرلا ققاشي نمو# : ىلاعت هللا لاق دقو . ىلوأو مزلأ هعابتا يذلا نينمؤملا

 ١١5[. :ءاسنلا] «ىلوت ام هلون نينمؤملا ليبس ريغ عبتيو
 بيغرتلا ثيداحأب لمعتو كيهذم ةلدأ فرعتل ةيوبنلا ثيداحألا ةءارقل لهأ تنك اذإ كيلعو

 ةريسو هتافصو هءامسأو ىلاعت هللا تالابكو هدئاقعو هتاعرفتو مالسإلا نيد ةمظع فرعتو بيهرتلاو

 ةكئالملا رابخأو رانلاو ةنجلاو روشنلاو ثعبلاو ةرخآلاو ايندلا لاوحأو هتازجعمو هلئاضفو ٍةكَي ىبنلا

 هباحصأو هلآ بقانمو مهيلع هباتكو يبنلا ليضفتو .مهبتكو نييبنلا لضفو ةفلاسلا ممألاو نجلاو
 نيلوألا ملع ِةيكَي هثيداحأ تعمج دقف .ةيورخألاو ةيويندلا بادآلاو مولعلا رئاسو ةعاسلا طارشأو

 نيرخآلاو

 انف ثيداحألا نم ةيعرشلا ماكحألا ذخأن مل اذإ :لوقي نم لهج ةدش ملعت كلذ تملع اذإ

 . مالسإلا نيد مظعم يهو ىصحت الو دعت ال دئاوف هذهف ؟اهتدئاف

 أم ىلع يهو تالماعملاو ةاكزلاو جحلاو مايصلاو ةالصلا وحن يف ةدراولا ماكحألا ثيداحأ امأ

 ذخألاب دلقف كبهذم قفاوي ال ًاحيحص ًاثيدح اهنم تيأر اذإف .«ثيدح ةئامسمخلا وحن مهضعب لاق

 كمامإ لعلو .مهنم مامإ هب ذخأ دقو الإ ًاحيحص ًائيدح دجت الو ةمئألا نم ذخأ نم ثيدحلا كلذب

 ريغ وأ هخسنف هنع ِلكك يبنلا نم هرودص رخأتم وأ هنم هدنع حصأ ثيدح هضراع نكلو هيلع علطا

 ذخأ يذلا مامإلا ديلقت كمزلي نكلو ؛ نسحف هب لمعلا تنأ تدرأ اذإو .نودهتجملا هملعي امم كلذ

 نم تنأ هيلع علطت ملام ىلع وه هعالطا عم هب لمعلا نم عناملا هدنع ىفتنا دقو الإ هب ذخأي مل هنأل هب

 نع نوكي نأ دب ال هنإف كيلع جرح الف كيهذم مكحب تلمع اذإو .كلذل هلهأتو ماكحألا ةلدأ

 ام ةرعش ديق ةنسلاو باتكلا نع اوجرخي مل ةمئآلا نإف تنأ هيلع علطت مل نإو .كمامإ دنع ماق ليلد

 اوحرش مهبهاذمب مه امنإو ؛عروأو ىقتأو كلذ نم لضفأ مه لب .ةلأسملا ىلع اليلد امهيف اودجو

 هللا لا ةناعإ الول أطبض اهوطبضو مهماهفأل اهوبّرقو امههماكحأو |هيناعم سانلل اوئيبو .ةئسلاو باتكلا

 : نيلسرملا ديس ةوبن لئالد نم يه مهبهاذم تناك كلذلو .هلثمب نايتإلا رشبلا عسو يف ناك امل هيلع مهل

 . دلع نيمملا هئيد ةحصو

 : ىلع بترئي يلا ديحوتلا دئاقعو نيدلا لوصأ ينوه سيلا مهنع هللا يضر ةمئألا فالتخاو

 ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ةيعرشلا ماكحألا مظعم يف ًاضيأ اوفلتخم ملو ,ءروظحم اهيف فالتخالا

 بسحب عورفلا ضعب يف مهفالتخا امنإو كي يبنلا نع اهرابخأ تضافتساو اهثيداحأ ترتاوت يتلاو

 جرح نودب تءاش مهيأ دلقت ةمألل ةمحر اذه مهفالتخا ناكف .ليلدلا ةوق نم مهنم لك دنع ماق ام

 يروانملا لاق .ريغصلا عماجلا يف امك هريغو يقهيبلا هاور «ةمحر ىتمأ فالتخا» : لَم لاق امك قييضت الو

 الثل اهلكب يبنلا ثعب ةددعتم عئارشك بهاذملا لعجب سانلا ىلع ةعسوت مهفالتخا :ريبكلا هحرش يف

 بمهاذملا فالتخاف ؛ةلهسلا ةحمسلا هتعيرش يف ةعسوت هب مهل ةقاط الام اوفلكي ملو رومألا مهب قيضت

 لَك هتازجعم نم عقوف كلذ عوقوب دعو دقو .ةمألا هذه اهب تصخ ةميسج ةليضفو ةريبك ةمعن

 . ىهتنا
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 مامإلا اميس الو ء ءاملعلا نم ةعامج نع نأشلا اذه يف ًاسيفن ًامالك روكذملا يباتك يف تلقن مث

 : ىربكلا نازيملا باتك يف هنع هللا يضر هلوق اهنم ليمج المج كلذ يف هنع تلقن دقف «ينارعشلا

 يأ نمف رحبلاك ةعيرشلا نيع : ارارم لوقي ىلاعت هللا همحر ايركز مالسإلا خيش انخيش تعمس

 وأ دهتجم لوق ىلع راكنإلا ىلإ اوردابت نأ مكايإ : لوقي ًاضيأ هتعمسو . دحاو وهف هنم تفرتغا تاوحلا

 اهيلع توتحا يتلا برعلا تاغل عيمجب مكتفرعمو اهلك ةعيرشلا ةلدأب مكتطاحإ دعب الإ هتئطخت

 هوَتركنأ يذلا رمألا كلذ اودجت ملو هانركذ اى اهب متطحأ اذإف ءاهقرطو اهيناعمب مكتفرعمو .ةعيرشلا

 يتعيرش نإ» اعوفرم يناربطلا ىور دقف ؟كلذب مكل ينأو مكل ريخلاو راكنإلا مكل ٍذئنيحف .اهيف
 نازيملا يف هنع هللا ىضر لاقو «اجن الإ اهنم ةقيرط دحأ كلس ام ةقيرط نيتسو ةئاثالث ىلع تءاج
 .كيدي اتلكب ريخلا زحت كمامإ اهب ذخأي ملولو ةمئألا دنع تحص يتلا ثيداحألاب لمعاو : ةيرضحلا
 .اهنع نوجرخي ال ةعيرشلا يدي يف ىرسأ مهلك ةمئألا نأل اهب لمعأ الف اهب ذخخأي يمامإ نإ لقت الو

 . ةعيرشلا ةلدأ نم لصأ تحت ًاجردنم نكي مل يذلا يأرلاب هللا نيد يف لوقلا نم مهلك اوؤربت دقو

 نكلو هب رفظ وأ هب رفظي مل هنأ هب ذخأي ل ثيدح لك يف كمامإ لمحت نأ يخأ اي كيلع بجيف

 اذإ : كمامإ لاق دقو .ادبأ ةعيرشلا ثيداحأ عيمج ىلع يوتحي ال دحاولا بهذملاو .هدنع حصي مل

 ىلوألا ناكو .هدعب تحص ةريثك ثيداحأ نيدلقملا نم هعابتأ كرت امبر لب ٠ . يبهذم وهف ثيدحلا حص

 ثيدحلا كلذب رفظو شاع ول مهدحأ نأ ةمئألا يف انداقتعا نإف .مهمامإ ةيصوب المع اهم ذخألا مل

 بهذم مازتلاب ةماعلل ءاملعلا مازلإ هانركذ ام يفاني ال هنأ ملعاو :لاق مث .هب ذخأل هدعب حص يذلا

 باكترا باب نم مهب ةمحر الإ كلذب مهومزلأ ام مهنأل هصوصخب عرش كلذب دري مل ناك نإو نيعم
 ريغب ىشملا نع هزجعل ىدهلا قيرط نع لضل نيعم بهذمب يماعلا مهمازلإ الولف .نيتدسفملا فخأ

 دارأ نم نأ نم قباسلا يوونلا مالك ديؤي ةمئألا دنع تحص يتلا ثيداحألاب لمعا هلوقو .ه ١ ليلد

 ىلع هللا ةجح» يباتك نم هلقن ترتخا ام ه ١ هب ذخأ يذلا مامإلا دلقي حيحصلا ثيدحلاب لمعلا

 يلو هللاو ريغصلا عماجلا ىلع ريبكلا يوانملا حرش عجاريلو هعجاريلف ةدايزلا دارأ نمو نيملاعلا

 .ريسيتلا

 نيذلا ىقمحلا ةبلطلا ءالؤه نونج هنونف حبقأ نم نأو ؛نونف نونجلا نأ ملعاف كلذ ررقت اذإ
 باتكلا مهفو داهتجالا ىوعد ىلع مهلمحف ةبعلم ناطيشلا مهلعجو ءىبسلا نامزلا اذه يف اورهظ

 لاجر مه :نولوقي اوراصو نيدلا ةمئأ نم دحأ ديلقت ىلإ ةجاح نودب اههنم ماكحألا ذخخأو ةنسلاو

 .ءاملعلا فاصوأ نم كلذ قوف وه امع الضف ءاجنتسالا نسحب ال نآلا ىلإ مهضعبو .لاجر نحنو

 رثكأ اوورو ةنسلاو باتكلا مهفل مزلت يتلا مولعلا يف مهسوفن اودهجأ نيذلا ةمئألا زم مه نيأو

 ىضتقمب هومهف ضعبلاو ؟اهضعبب لك يبنلا مههفاش نيذلا ةباحصلا ىلإ فلس نع افلخ امههيناعم

 ةوق بسحبو وَ يبنلا ةغل يهو اهب نآرقلا لزن يتلا ةحيحصلا مهتيبرعو ةميلسلا مهعابطو مهقاوذأ

 . مهبولق يف هللا هفذق يذلا رونلا ةوقو مهدادعتسا

 هولاق ام ىلع عالطالا نم 845 هيبن مالك مهفو ىلاعت هللا باتك ريسفت يف انل ذب الف نآلا نحن امأ

 نوملكتي ال اوناك نيذلا فلسلا ةمئأ نم مهدعب ءاج نم كلذكو .مهسفنأ دنع نم وأ ٍةِفَي هنع ةياور
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َي يبنلا نم مهدهع برق عم نيمختلاو نظلا درجمب ال حيحص ملع نع الإ كلذ يف
 هباحصأو ْهلك

 ملعلا نم دايدزالا يف مهتبغرو قحلا مهبحو باوصلا مهيرحن ةدشو مهاوقت ةرثكو مهعئابط ةمالسو

 . كلذ يف مهرامعأ اونفأو هباحصأ نعو لي هنع ىور ام وهو . عفانلا

 نع الضفف مهمهف لثم ةّسلاو باتكلا مهفن نأ انتردقم يف انأو ركذ |هيف مهلثم انأ انيعدا اذإو

 ام فالخ ىلع ةرخسم انولعجيو انب اوؤزهم نأ ىلع سانلا ءالقع لمحن كلذب مثأنو بذكت اننوك

 . ماوعلا هبش وأ ماوع مه نيذلا ماهفألاو لوقعلا ءامعض الإ انم كلذ يعدي الف ءانسوفن يف مهوتن

 اولعجو ,ماهفألا حيحصو لوقعلا ةرفو نم اوفرع دقو ماعنألاك مهف ةقيقح اماعنأ اونوكي مل اذإو
 رادم

 هرومأ يف لوعي الو مهيلإ لقاعلا داقني ال ءالؤهف . مالكلا ةجربمو عدبلا ةفرخز ىلع مهايندو مهنيد

 فصنأ ولو اهتع هاضرو هسفنب ءرملا بجع وه لاضعلا ءادلاو .مهيلع ةينيدلا نع الضف ةيويندلا

 فصنملا اهبأ كيلع هللابو ءهل سيل ام عدي ملو هلهأل قحلا فرعل هاوقتو هلقع مكحو هاوه درطو لقعو

 نيعباتلاك مهنم ىلعأ وه نمو .مهلاثمأو دمحأو كلامو ةفينح وبأو يعفاشلا ركذ اذإ انلاثمأل زوجي له

 مه :لوقي نأ نيثدحملاو نيرسفملاو ءاهقفلا ةمئأك مهنود وه نمو «نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلاو

 مهب عمسأ وأ مهارأ |نيح ينإ هللاو ؛اهلهأو ةبذاكلا ةلطابلا ةوعدلا هذهل ْفأ ؟لاجر نحنو لاجر

 مهضعب نم نكمت دقو ءابب تررم اذإ تاروذاقلا ىدحإ نم رذقتسأ امم رثكأ مهتريس نم رذقتسأ

 يف دقتعي هلقعو هنيد صقنو هلهج عم مهدحأ نإف مهحالصإ نم سأيلا اهب لصح ةجرد ىلإ ناطيشلا

 نم ادحأ ىأر اذإف ءاهيدهم نأ ديري هنأو تلض دق ةمآلا هذه نأو ىدتقم مامإو ىده ملع هنأ هسفن

 اذه يف هنأ هسفن يف ققحتي .هتلالض قفاويو هتلاح نسحتسي نيقراملا ةقدانزلا وأ ,.نيلهاجلا ماغطلا

 مه : هلوقب ءىطحم ريغ هنأ دكأتيو لالظلا مالظ هتريصب ىلع يلوتسيو «ناهعنلا ةفينح يأ ةلزنمب نامزلا

 نرليلق مهنأ الإ راصمألا رثكأ يف مهنم دجوي مهنوك عم ةلفسلا ةبلطلا ءالؤهو .لاجر نحنو لاجر

 ملاع مهركاذ اذإو «مهنأشب نورتستيو كلذ نوملعي مهو سانلا رثكأ دنع نولقثتسم ءالقث نوتوقمم

 ةمئأب ءادتقالاو بهاذملا عابتا نم سانلا هيلع ام ىلع مهنأ هل نورهظيو مهيلإ بسني ام هيدل نوركني

 يدرواملا مامإلا ىنعملا اذه يف هدشنأ ام نسحأ امو ,هتلئاغ نونمأي نم ىلع الإ كلذ نومتكيو .نيدلا

 : نيدلاو ايندلا بدأ باتك يف

 رتس نم ريخلا نود كاقلي الو تاشحافلا نود رتسلاو

 ىلع ةئيسلا ةلاحلا هذه عم مهنأ ةرصاقلا مهناهذأو ةرساخلا مهسوفن يف ناطيشلا تبثأ دقو

 نم هيلع مه ام ىلع نكي مل نمت اهرسأب ةمألا لب «نيرخأتملاو مهنم نيمدقتملا مالسإلا ءاملع نأو قحلا
 كلعجي مل ذإ ىلاعت هللا دمحأو مهايندو مهنيدل دسفملا نونجلاو ةقامحلا هذه ىلإ رظناف . نولطبم لالضلا

 لقعلا ةلق هيف تنيبت الإ نيدهتجملا ىقمحلا ءالؤه نم دحأب عمتجأ مل ينإ هللاو مث هللاوو ءمهنم
 ةءارجلاو ةجامسلاو ةعاقرلا عم مهفلاو قوذلا داسفو لهجلاو رورغلا ةرثكو بدألاو ءايحلا ةلقو نيدلاو

 يف ادقتعم عم ناك اذإ هجمسأ امو . حيحصلا رهاظلا قحلا ةذبانمو . حيرصلا لطابلا ىلع رارصالاو

 .ةمئآلا ديلقتب همعزب تلض يتلا ةمآلا هذه عم لضي الئل داهتجالاب هنيدل ىرحتي هنأو حالصلا هسفن

 «سانلا نم الو هللا نم نويحتسي ال قسفلا عاونأب نورهاجتم قاسف مهرثكأو مينم ليلقلا اذهو
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 مهف .لامعألا ثيح نم مهل نيد ال مهو ةنسلاو باتكلا نم الإ اننيد ذخأن ال : مهتنسلأب نولوقي

 قحلا مهيضري الو .لطابلاب ةثيبخلا مهحاورأ تجزتما دق لالضلاو ىسفلاو لهجلا راحب يف نوقراغ

 .لاوحألا نم لاحب

 .نيدلاو لقعلا ةلقو قوذلا داسفو ةجامسلاو ةعاقرلاب هريغ نع زاتمي مسق نيناجملا ءالؤه نمو

 ةفرعملاو ملعلا رصع هنأو رصعلا اذه لاوحأ نسحب مهمالقأو مهتنسلأب [(ئاد نوجهلي نيذلا مهو
 يف نحن نآلاو شحوتلاو لهجلا رصع ىضم دق نولوقي مهارتف ,ريخ لكو بيذهتلاو بدألاو لضفلاو
 ديعسلا رصعلا اذه ىلإ هحدم نوديريو هنونسحتسي ءيش لك نوبسنيو ندمتلاو ملعلا رصع

 تاندمتلاو .ةيرصعلا قالخألاو .ةيرصعلا راكفألاو ,ةيرصعلا مولعلا :نولوقيف ؟ ؛مهمعزب

 ةيجمهطلا كلت تلازو ء«مهنويع تحتفتو اورولتو اوندمت دق سانلا نإ نولوقي ةراتو ؛ةيرصعلا

 ءاهب قطانلا نأ ىلع ةلدألا مظعأ نم يه يتلا ةبذاكلا ةدرابلا تارابعلا نم كلذ هبشأ امو .شحوتلاو

 ركف الو «ميلس قوذ هل سيل .ءالهجلا لهجأو ءالقثلا لقثأ نم نيملسملا نم ناك اذإ امهيس الو

 قفاو ام نيملسملا رشاعم اندنع نسحلا نأ كلذ هجوو .قحلاو لطابلا نيب قرفلا مهفي الو .ميقتسم

 هماكحأ هيف يرجن يذلا وه عرشلا هنسحتسي يذلا رصعلاو ءعرشلا فلاخ ام حيبقلاو عرشلا

 ثيدح يف درو كلذلو .هيهانم بانتجاو ىلاعت هللا رماوأ ةعاطإو نيدلا هيف سانلا ىلع بلغيو

 يفو «ينرق سانلا ريخ» : هي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ملسمو يراخبلا

 ةياغ يف ناك ةثالثلا رصعألا كلت يف نيدلا نأل كلذو «مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق» ةياور
 . بيترتلا ىلع كلذك اهيف نيدلا ةوق نأل بيترتلا ىلع اهتريخ تناك امنإو «نورقلا ريخخ تناكف ةوقلا

 اهقادصم دهاشن نحن اهو ؛ نامزلا رخآ يف نيدلا فعض ىلع لدت ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 .بهاذملا ضعب ىلع رفاك اهكراتو ,نيدلا ناكرأ مظعأ نم اهنأب دحأ كني ال ةالصلا هذه ؛نألا

 ءالؤه مهنم صخأو نيملسملا قاسف نم ًاريثك ىرن كلذ عمو ؛اهيقاب دنع قاسفلا قسفأ نمو

 نوؤزبي حلاص وأ ملاع مهيلع ركنأ اذإو .ءايح الو فوخ الو ةالابم الب اهل نيكرات نيناجملا نيدهتجملا

 ىلإ رظناو . ةيعرشلا رومألاو ةينيدلا سضورفلا نم اهريخ اهياع سقو ءًائيش هراكنإ مهف رثؤي الو هب

 بلط 2 دهزلا لصح كلذلو لاح مهأوس أاوسأو لام مهلقأو سانلا لذأ ابلاغ مهدجن نيدلا ءاملع

 هلمحت بابسأل ملعلا بلطي نم نأ ةلب نيطلا دازو .ةيدبألا ةداعسلا لصأ اهنوك عم ةينيدلا مولعلا

 ملعتو نيلوذخملا ءالؤه ضعب ىلع عمتجا ابر .ةيورخأ وأ ةيويند اهنأش نم ناك امهم بللطلا ىلع

 ةلطابلا مهمواعد مس هيف نوثفنيف خياشملا لع سوردلا ُِق مهكراش وأ مولعلا يدابم صضعب مهنم

 ةمألا ةمئأ ىلع ضرتعي ًادهتجم ًامامإ مهنم راصو مهكابش يف عقو دقو الإ ةريسي ةدم هيلع يضمي الف

 نسحأ لهجلا ىلع هؤاقب ناك ةئيس ةلاحب ريصيو ؛اهئاحلصو اهتيفوصو اهئاهقفو اهثيدحمو اهئاملعو
 : ديلي هللا لوسر لاق ٠ لاق سنأ نع يراخبلا ثيدح يف درو اك .دايدزاب كلذ يف رمألاو ابنم

 نإف .هيف ءافخ ال امم اذهو «مكبر اوقلت ىتح هنم رش هدعب يذلاو الإو موي الو ماع مكيلع يتأي الد

 مدقتملا نيب ارهاظ قرفلا دجي نيدلا نوؤش يف هرمع لوأ نم هسفن يف هدهاش امل رظن اذإ انم دحاو لك

 نورقلا ريخو : هلع هلوقب نامزلاب قلعتي ايف ةدراولا ةيريخلا نأ تملع دقو .هرمع مايأ نم رخأتملاو
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 اذه يف نامزلا نأش يف ةدراولا ةيرشلا ىنعم نوكي كلذكو ؛هيف هتوقو نيدلا ةيريخ يه «ينرق
 . هيف نيدلا فعض يف ىه امنإ هتيرشف .ثيدحلا

 ىلع ىفخي الو , ماقملا هلمتحي ال لوطي حرش هلف هقعصو نيدلا ةوق بابسأ نع ثحبلا امأ

 نسحأ هنأ نم ةلهجلا كشلوأ همعزي امك سيل رصعلا اذه نأ نايب انه هتركذ امم يدصقو

 .هنيبو مهنيب ةيوقلا ةبسائملاوه امنا اذه ىلع مهل لماحلاو . مهتارابع يف كلذب نوحجبتيو روصعلا

 مهنأب نورختفيو هحدمب نوحجبتي اوراصو هوبحأف هنيبو مهنيب ةلكاشملا تلصح مهعئابط داسفب مهنإف

 مهف ؛ةينيدلا ةميلسلا قاوذألا باحصأ امأ .ةيضرملا قالخألاو ةيرصعلا راكفألا لهأ نم

 ةالامملا مدعو ءايحلا ةلقو نيدلا كرتو ةجرهبلا لع اهانبم نأل .ةيلكلاب قالخألا هذه مهبجعت ال

 ؛ةيمالسإلا دئاوعلا نم نسحلا حيبقتو ةيجنرفألا دئاوعلا نم حيبقلا ناسحتساو ةيعرشلا بادآلاب
 نم كلذ ريغو روجفلاو قوسفلا ةرارقو ؛رورشلا ةراصعو روصعلا ةلافث وه ةقيقحلا يف رصعلا اذهف

 نم مهتلكاش ىلع ناك نمو .رايغألا رارشألا ةيلطلا ءالؤه ىرن كلذ روهظ عمو .رومألا يواسم

 رصعلا اذه حدمب نوجهلي نولازي ال مهف ؛ مهلاوحأ تلاحتساو مهعابط تدسف دق رارشألا لاهجلا
 ةلاقم الو ؛ مهاجم نم سلجم كلذ نم خي داكي الو .هدئاوفو هلئاضف ةرثكب نوحجبتيو .هدئاوعو

 ىلع ةينيدلا رومألا اولعجي نأ نولواحي مهن أ مهرضو مهرش بيرغو مهرمأ بيجع نمو  مهتاباتك نم

 فتم ىلع نارقل يفت فيت عوزل مهضعب نم ارم تعمس ين قح .ةيرصعلا لاوحألا ىضتقم

 قفاوت يتلا ةفصلا هذهب ًاريسفت فلؤيو كلذ لعفيس هنأ مهنم لجر نم تعمسو . ةيرصعلا قاوذألا

 :ةيمورجآلا نتن مهف ىلع دقي ال هسفن يفوهو رصعلا اذه

 اهنظو هذه مهتاعزن ضعب هنهذ يف تبث دقو .مهمالك عمسيو مهيلع عمتجب نم ضعب يل لاقو /

 :لاق ؟وه ام هل تلقف دحاو ءيش كيلع يقب نكلو ؛اميظع اعفن نيملسملا كفيلأتب تعفن دق : :اقح

 لع اهوفلأ دق ةدوجوملا ريسافتلا هذه نإف ةيرصعلا قاوذألا ىضتقم ىلع ناآرقلل ًأريسفت فلؤت نأ

 مزليف . مهبراشمو سانلا قاوذأ تفلتخاو ىنألا لاخلا ريغت دقو ةفلاسلا روصعلا لهأ قاوذأ ىضتقم

 ةرثك تاجرد ريسفتلا ةبترم نيبو يببو «كلذل لهأ تسل ينأب تبجأف ء مهقفاوي ريسفت فيلأت

 هتازجعمو هلئاضف نم يفي يبنلا نوؤش يف اهرثكأو دئاوف عمج اهلك يفيلآتو .اهيلإ لوصولا يننكمي آل

 ءاملعلا هنم غرف دق نآرقلا رب ريسفتو فرص لقن وه امنإو هيف ىل ىرأ ال امم كلذ وحنو .هحئادمو

 يهو ةدوجوملا هذه مهريسافت يف هونودو .نيدلا ةمئأ نم مهدعب نمو هباحصأو ملي يبنلا نع هولقنو

 ةيعرشلا ماكحألا نإف ءرصعلا اذه لهأ قفاوت ةقباسلا روصعلا لهأ تقفاو امك يهو «ةيفاو ةيفاك
 سيلو .نامزألاو روصعلا اهيف توتسا دقو .ناسنإ لكل ةحلاص يه نآرقلا اهيلع لمتشا يتلا
 .ةقحاللا روصعلا لهأب ةصاخ ىرخأ ٍناعمو ةقباسلا روصعلا لهأب ةصاخ ٍناعم نآرقلل

 نإو .ريسافتلا هذه يف دجوي اهمولطمف عرشلل ةقفاوم تناك نإ يهف براشملاو قاوذألا امأو

 براشملاو ةدسافلا قاوذألا هذه قفاوت ناعم نآرقلا رسفي نأ نكمي فيكف عرشلل ةملاحم تناك

 ءاهفسلا هلوقي امك ةيرصعلا قاوذألا ىلع هقبطتو انلوقعب نآرقلا رسفن نأ انل زوجي ال نحنو .ةدساكلا
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 مهوقعو ةميقسلا مهماهفأب ىلاعت هللا مالك ريسفت ىلع مهرادتقا ىوعد ىلع نورساجتيو .نولوذخملا
 ريسفتلا نيب قرفلا يف هولاق امم ضعب انه لقنأو .اعرش عونمم ىأرلاب نآرقلا ريسفت نإف . ةصقانلا

 يف ًائيعمو هللا باتك يف انيبم عقو ام نإ موق لاقو : ةريثك ًالاوقأ قاس نأ دعب ناقتإلا يف لاق . ليوأتلاو
 هريغ الو داهتجاب هيلإ ضرعتي نأ دحأل سيلو حضوو رهظ دق هانعم نأل اريسفت يمس ىةنسلا حيحص

 . هادعتي ال درو يذلا ىنعملا ىلع هلمحي لب

 ىلإ رظناف .ه ١ مولعلا تالآ يف نورهاملا باطخلا يناعمب نولماعلا ء ءاملعلا هطبنتسا ام ليوأتلاو
 مولعلا تالآ ىف ف نيرهام اوناك نإو كلذل لاهأ اوسيل ء ءاملعلا ةقسف نأ لمعت نولماعلا ءاملعلا هلوق
 اميرف .ىلاعت هللا مالك نم هنوطبنتسي ام ىلع نينومأم ريغ مهقسفل مهنإف نيرهاملا ريغ نع ًالضف

 نيعأ يف مهسومان ءاقب ىلع ةظفاحم قسفلا نم هيلع مه امو مهلاوحأ ءوس بسانت يتلا يناعملا نوطبنتسي
 . سانلا

 موزلو ًالوأ داقتعالا ةحص رسفملا طرش نم :هريسفت لئاوأ يف يربطلا ريرج نبا مامإلا لاق
 ناك نإ نمؤي ال هنأل ىلاعت هللا رارسأ نع هرابخإ ىلع نمتؤي الف هنيد يف هيلع ًاضرتعم ناك نإف ٠ .ةنسلا
 نع لقنلا ىلع هداتتعا نوكي نأ بجيو : لاق مث .هعادخب سانلا رضيو ةنتفلا يغبي نأ داحلالاب مهتم
 نم عبارلا ء ءزجلا رخاوأ يف يديبزلا مامإلا هنع هلقن ام رخآ ىلإ مهرصاع نمو هباحصأ نعو ِةِلَي يبنلا
 مولع يف هتمامإ طارتشا نع ًالضف رسفملا طورش هلمح نم ةنامألاو ةنايدلا نأ ىفخي الو .ءايحإلا حرش
 رسفي نأ هل زوجي ثيحب اهافوتسا دق رصعلا ءاملع املع نم دحأ نآلا دجوي هنأ نظأ الو .كانه اهركذ ةريثك
 اذه يف ةمامإو ًالضف ملاعلا ىفكو .نيقباسلا ةمئألا ريسافت ىلع داتعا نود نم هيأرب ىلاعت هللا باتك
 رصاقلا همهفب هيف فرصتي نأ نودب ههجو ىلع هدرويو حلاصلا فلسلا ةمئأ مالك ظفحي نأ نامزلا

 ةرثك نم مهيف طورشلا رفوتو مهنع هللا يضر هباحصأو نقي يبنلا نم مهبرق عم نيقيب مهماهفأ نع
 عابتا لاح لك ىلعو مظعأ ةبيصملا تناك مهتاواسم ىعدا اذإو هيف اهرفوت نود لمعلاو ملعلا
 ولو . ملسأو طوحأ نمؤملا نيدلو : موقأو ىوقأ ٠ باوصلا ةقفاومل وه مهيعباتو هباحصأو ني يبنلا

 ءالؤه نع ًالضف ريظنلا ميدع ملع لك يف راصو ريسفتلا ةمثأ طورش ةفاك عمج مهريغ نأ انضرف
 حشوم يف هتلق ام نسحأ امو ,نيملسملاو مالسإلا ىلع بئاصملا مظعأ نم مه نيذلا نيلوذخملا ةبلطلا
 : ىرخأ تاحشوم عم ةيناهبنلا يتعومجم رخآ وهو ِةْفط يبنلا هب تحدم

 نمؤم دبع لك هاد افشف ضيرم نوكلاو ءاج
 نمزلا يف أ نم وأ ىضم نم افته امل عمسأ دقلو
 ريظن نم اياربلا نيب املام 2 تارهاب تازجعم نم هل مك
 ريئتسملا باتكلا رشحلاىلإو  تايمل دعب همكحابنم ماد
 ريشبلا قددص ىلع سانلا تلد <تانيب قح تايآ هلك
 نسل ىكذأو مدفلا ىوتساف افلخملاو افلس مهتزجعأ
 نيسعألا يف ال بلقلا يف ىمعلاو افلغأ بلق ريغ مهتدهو
 لوسرلا لوق هل ًاريسفت ءاح لحاس نمهلامملع رحب
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 لضاف ربح لك نع قأو

 لقاع ىوعدب نولجحم بر
 امج |[همهب لفحن ال هعد

 افوحخأانيلع انيداه ناك

 قيرط ايندلاو نيدلا ينعدي ىل
 قيفتست المك نوتفملااهأ

 افنحلا ليبس كلساو عبتا

 افرعأ اوناك هللا لوقب مه

 لوضف لوقلا هبف اذه لح

 لوقنلا ضيب مهيفرثؤت مل
 لوسرلا حدم ىلإ عجراو مهلخ
 افكتعم هل حدملا ىلع مد

 امهرم اماسح هدلقتو

 لوطي ملعلا نم حرش امه
 لوحفلاةمئألا ]ضف ىرياال
 نطاف ىكذأ لوقلا يفادغو

 لالضلا بابسأ ةمألا رذح

 لاقماهيف هلام انادمهل

 لابو نم هيف تنأام ىرتو

 نئنئسلا يناعمو مهاوس نم

 مالكلا اذه مهل تقس نم دلع

 مالملا ينم مهعدري ىرتأ

 مانألا لك نم نمحرلا ةوفص
 نشوج ىوقأ كل هذحمتاو

 لقعلا صقنو ةوابغلا ةياغ ْ اننامز ةيلط نم ةلوذخملا ةعودخملا ةقرفلا هذه نأ لصاخلاو

 مهنإف ,نيملسملا نم مهمالك ىلإ يغصيو مهطلاخي نم ىلعو مهسفنأ ىلع مهررض مظع دقو نيدلاو

 ام ىلإ مهبهذم رشتناو دجن دالب يف اهب اورهظ ةعدب لهأ موق ةيباهولا نأ كلذو ءريثكب مهنم رضأ

 ةلباتح مهنوك عم مهو . مهضرأ يف اورصحناو اولذو اولقو مهلظ صلقت مل .دالبلا نم مهيلاوح

 . نيملسملا ليلضتو نيدلا يف ولغلا نم هيلع مه ام دمحأ مامإلا بهذم ءاملع مهيلع ركنأ

 نودنتسي دعاوق الو ىوقت الو ملع نودب بهاذملا رئاس نم ةفلؤم يهف ةديدجلا ةقرفلا هذه امأ

 نوطلتخي مهو ءرايخألا ةمئألا ىلع ضارتعالاو راكفألا داسف مهنيب عماجلا امنإو ,قرفلا رئاسك اهيلإ

 تاهجحلا رئاس يف انورشنيو .دئارحخلا ضعب يف ةرضملا مهت الالضو ةدسافلا مهءارا نوبتكيو سانلاب

 اوعلطا ىتم ءاحلصلا نوفراعلا ءاملعلاف مهمعز بسحب ةعامجلاو ةئسلا لهأ نم باتك ءاملع مساب

 ةمئأ بهاذمو نيدلا ماكحأل هتفلاخمل هتءارق نوعجاري الو هنع نوضرعيف هنو رقحتسي مهمالك ىلع

 مهيلع لخديف مهلهجل هنم ائيش اونسحتسا امبر ماوعلا نكل .هنم مهيلع ررض ال مهف ,نيملسملا

 رومألا مهيلع هبتشتف . مهئاملع نم هوعمس يذلا قحلاب ءالؤه لطاب مهيلع سبتليو مهنيد يف للخلا
 . سانلا دنع ةمولعملا قرفلا نم مههاثمأو ةيباهولا نم ريثكب رضأ مهنأ ملع دقف رورشلا ديزتو

 .نيملسملا روهمجل ةفلاخملا ,نيدلا ةمئأ بهاذمل ةذبانملا ةديدجلا ةقرفلا هذه نم رذحلا رذحلاف

 سيحانملا ةبلطلا ءالؤه نم سرتخي هنيدو هلوسرو هللا بحي نم لكو .نينمؤملا ليبس ريغ كلذ يف ةعبتملا

 دقو .نيملسملا دئاقع مهب براحيل ءىبسلا رصعلا اذه يف مهزهج .سيلبإ دونج مظعأ نم مهنإف

 ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا نم ائيش لصح دق مبنم ناك نمو نيدتهملا لالضإ ىلع هناوعأ ىوقأ مهلعج
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 داسفلل عئارذ مولعلا كلت ذختا دقف ءاليصحت هنم لقأ ناك نم ررض نم رثكأ سانلا ىلع هررض ناك
 صاوخلا هخيش نع تاقبطلا يف ينارعشلا باهولا دبع يديس هلقن ام نسحأ امو .دابعلا لالضإو
 رجش لوصأ يف ءاملا ةدايزك ءوسلا لجرلا يف ملعلا ةدايز :لوقي يلوبتملا ميهاربإ يديس تعمس : لاق
 .ه ا ةرارم دادزا اير دادزا الكف .لظنحلا

 ةاماحملا ةّدشو مهتمصاخمو مهتلداجم ةرثك مهريغ نع اهب نوزيمتي يتلا ةميمذلا مهفاصوأ نمو
 دالبك نيدلاو ءايحلا ةلقب اهقاسف رهاجت دالب يف مهنم ناك نم |ميس اال ىًرضلا نم اونمأ اذإ مهلطاب نع
 . رضضم

 موق لض امو : هك هللا لوسر لاق : لاق هنأ هنع هللا يضر ةمامأ يبأ نع هريغو دمحأ مامإلا ىور
 :فرخزلا] «#نومصخ موق مه لب# ةيآلا هذه الت مث .«لدجلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ىده دعب
04 ]. 

 ةموصخلا يأ «لدجلا اوتوأ» :هلوق :ريغصلا عماجلا ىلع هتيشاح يف ينفحلا مامإلا لاق
 ةعامجلا ءالؤه نإ لوقأ الو .ه | لدجلاب ىلاعت هللا مهالتبا مهسفنأ ىوه موق عبت ىتمف .لطابلاب
 راكفألاو ,ةيذاكلا ىواعدلا نم هيف مه ام نإ لوقأ امنإو ,تارفكملا نم ءيش مهنع ينغلبي مل ينإف رافك
 دشأ نم يه هنايب مدقت ام نيدلا نوؤش يف اهب اوجه يتلا ةميخولا ةرضملا ءارآلاو ةميمذلا ةميقسلا
 ىلع اهرضأو .يصاخملا عاونأ رشأو .عدبلا عاونأ أوسأو .قسفلا عاونأ حبقأو .لالضلا عاونأ
 بهاذم نم ةعامجلاو ةّئسلا لهأ نم لصألا يف مهنوك عم مه ذإ .نيملسملاو نيدلا ىلعو مهسفنأ
 اهئاحلصو اهتيفوصو اهئاللعو ةمألا ةمئأ ىلع ضارتعالا اسديدو اهنيد ةقفلم ةقرف اوراصو بهاذملا هذه عيمج نم اودرجت ٍلبنح مهضعبو . يكلام مهضعبو , يعفاش مهضعبو , يفنح مهضعب : تح
 اعنص نونسحي مهنأ نونظي مهو مهدشر اودقفو مهدح كلذب اوزواج دقو .اهئايفصأو اهئايلوأو
 لالضإ يف اببس نونوكيو ماثآلا حيبق كلذب نوبستكي مهنأ اوملع امو .اعفنو ةياده ةمألل نوقوسيو
 مهقالخأ ءوستو مهعافتنا مهب لوزي وأ لقيف مالسإلا ةاده مهو ءالعلاب نونيهتسيف .مانألا
 . هلهأو عفانلا ملعلا هيف دسك يذلا دساكلا نمزلا اذه يف ايس الو . مهعاضوأو

 ةدقتنملا دئارجلا هذه نع ال ةدمتعملا بتكلاو ءانمألا ءاملعلا نع ذخؤي امنإ نيدلا نأ ملعاو
 ظافحلاو نوقتملا ةمئألا هاور دقف ةياور نايدألا حصأ وه ةيارد نايدألا حصأ هنأ امك مالسإلا نيد نأو
 ىتح ةصاخ ةاورلا لاوحأ يف ثحبلل بتكلا اوفلأو نولماعلا ءاملعلاو نوقداصلا تاقثلاو نونقتملا
 قسفلا لهأ عضو نم ةقلتخملا ةبوذكملا ماكحألا نم هنم سيل ءيش نيبملا نيدلا اذه ىلع لخدي ال
 اورذحو اهيلع اوهبنو ايرف ائيش مهتاياور اوذختاو ايرهظ مهنع يور امب ةمئألا ىمر نيذلا ةقدنزلاو
 ءاملعلا ريغ مبنم ملعلا يعدي ال اوناك نيذلا لوألا نامزلا ةاور يف قيقدتلا ةياغ اوققدو ءاهنم سانلا
 هلل ىقتأو قدصأ مهنم قسفلاو بذكلاب مهتملا ناكو ءاهفسلا نم قلطملا داهتجالا ىوعد نع الضف
 نيطايش اونوكي مل نإ نيذلا نيناجملا قاسفلا لاهجلا نيباذكلا نيدهتجملا ءالؤه نم ةريثك تاجردب
 ةلاحلا هذه نيلوألا نيمهتملا كئلوأ نع ةيورملا نيدلا ماكحأ تناك اذإو «نيطايشلا ناوخإ نم مهف
 نيمرجملا ءالؤه نع ةيورملا نيدلا ماكحأ ىرت فيكف مالسإلا ةمئأ دنع رابتعالا مدعو طوقسلا نم
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مه ذإ رابتعالا مدعب ىلوأ رارشألا ءالؤه نأ كش ال «نيرخآلا
 كرت نم دهاشم وه احل ريثكب ًاقسف دشأ 

 . تامرحملا عاونأ مهباكتراو تاولصلا مبنم ريثك

مهاوعد الإ هنم نكي ملولو مهراثدو ٍمهراعش وهف بذكلا امأ
 ةياغ يف مهو قلطملا داهتجالا 

ت فيكف ءسانلا بذكأ مهنأ ىلع اليلد كلذ ىفكل ةقامحلاو لهجلا
 مالسإلا نيد ماكحأ مهنع ذخؤ

سلا ةمئآلا يف مهنعط كلذ ىلع دزو . مارحلا ميرحتو لالحلا ليلحتو
 ءايلوألاو نيلماعلا ءاملعلاو نيقبا

 وه لاهجلا لهجأو لافطألاو ءاسنلا نع نيدلا ذخأ نإ يرمعل .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيحلاصلا

هنأ ىلع «لالضلا ءاهفسلا ءالؤه نع هذخأ نم ىرحأو ىلوأ رابتعالاب
 بلاغلا يف مهتاقامح نووري ال م

 ماكحألا نوطبنتسي مهنأب نورختفيو . موهفم ليلد ىلإ مهتالبعزخ نودنسي الو .مولعم مامإ نع

 عبات ةقيقحلا يف مهنيدف .ةمألا ةمئأ نم امامإ نوعبتي الو ةنسلاو باتكلا نم بذاكلا مهمعزب

ع اورظناف نيد ملعلا اذه نإو : ِةليظ لاق دقو .مهاوهل
 . سنأ نع مكاحلا هاور «مكنيد نوذخأت نم

لاو ثيدحلاو ريسفتلاب قداص يعرشلا يأ :ملعلا اذه نإ : هحرش يف يزيزعلا لاق
 دعب لاقو . هقف

 هتريس تباط نمع الإ هوذخأت ال يأ «مكنيد نوذخأت نمع اورظناف» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 .ه ا هتنامأ متققحتو هتريرسو

ق نيريس نبا نع يذمرتلا لوق دنع ليامشلا حرش يف رجح نبا مامإلا لاقو
 ثيدحلا اذه : لا

ال ةنسلا ملع يف بيغرتلا اذهب متخلا هجو ,مكنيد نوذخأت نمع اورظناف نيد
 يف كابترالا دنع اميس 

 يف يوانملا مامإلا لاقو ها مهريغ نود نيدلا لهأ هل ىرحتيف .هذخأ يف طايتحالاو نحملاو ءالبلا

 ناك هنأ ةورع نع يعفاشلا جرخأ .؛مكنيد نوذخأت نمع اورظناف» : هلوق دنع اهيلع هحرش رخآ

نع ذخؤي الئل هتاور ضعبب قثي ال هنوكل هيوري الو هنسحتسيف ثيدحلا عمسي
 نايبإ قوسم اذهو ءه

 دعي ادحاو هلاجر لاح نع فشكلاو هنع ذخؤي نم رابتعاو لقنلا يف تبثتلاو ةياورلا يف طايتحالا

الو باذك الو لفغم الو ثيدحلا ركنم الو حورج مهيف نوكي ال ىتح دحاو
 يف نعط هيلإ قرطتي نم 

و .ه ا لقع نمل بجاو هنع ذخألا كرتف للخ هيف ناك نمف .لعف وأ لوق
 نع هريغو بيطخلا ىور دق

نبا ىورو .«هتداهش نوزيجت نمع الإ ثيدحلا اوذخأت الو ًاعوفرم ريح لا
 لمحت ال» كلام نع ركاسع 

لا ثيدح يف بذكي نمع الو بلطلاب فرعي مل نمع هلمحت الو عدبلا لهأ نع ملعلا
 ناك نإو «سان

 . يوانملا مالك ها «بذكي ال هي هللا لوسر ثيدح يف

 ىلع هتيشاح رخآ يف يرصملا يروجابلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا مامإلا يخياشم خيش لاقو

وورت نمع اولمأت يأ : مكنيد نوذخأت نمع اورظناف هلوق دنع لياهشلا
 نمع الإ هوورت الف مكنيد ن

 هللا يضر رمع نبا نع يمليدلا ةياور يفو ,نينقتملا تاقثلا لودعلا نم نوكي نأب هتيلهأ متققحت

 هذه نولصت فيكو ملعلا اذه نوذخأت نمع اورظناف «نيد ةالصلاو نيد ملعلا» اعوفرم امهنع

 نوذخأت نمع اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» ريغصلا عماجلا يفو «ةمايقلا موي نولأست مكنإف ةالصلا

 هذه نأ كش الو ىقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاب قداصلا يعرشلا ملعلا هب دارملا ملعلا اذهو «مكنيد

 .ه ا اهل عبات اهادع امو نيدلا يه ةئالثلا

س ةفلاخمو نيملا لالضلا نم هيلع مه امو قاسفلا نيعدتبملا ءالؤه نيد لاح تملع دقو
 ليب
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 كشلا نم هتديقعو هنيد ملسي نأ ءاش نمو .مهنع هنيد ذخأيلف مهنم نوكي نأ ءاش نمف .نينمؤملا
 .باقحألاو راصعألا رئاس يف ةعبرألا بهاذملا لهأ نم نوملسملا هيلع ام ةفلاختو تايترالاو
 ةّنسلا لهأ ءاملعب ءادتقالاو هبهذم ماكحأ عابتا ىلع ةظفاحملا ّلك ظفاحيو بانتجالا لك مهبنتجيلف
 هقفاو نمو ةيميت نباك ةعدبب مهنم رهتشا نم ىوس ةعبرألا بهاذملا لهأ نم نييدهملا ةادحلا ةعاجلاو
 وهو نيملاعلا يف ةثودحأ كلذب راصو .نيملسملا ةمئأو نيدلا ءاملع روهمج اهم فلاخ ىتلا هتاطقس ىلع
 ديس ةرايزل رفسلاو ةثاغتسالا عنم نم نيملسملا بهاذم هيف اوفلاخ [يف نيعدتبملا ةبلطلا ءالؤه مامإ
 .نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو نيلسرملا

 ةبلط نم نيلفغملا ضعب بجعت مهتلاح تراص نيملسملاو مالسإلا ةمدخو ةمألا ةيادهو نيدلا ةرصن مهدوصقم نأب رهاظتلاو ظافلألا ةفرخز ىلع ًاينبم نيرورغملا نيلوذخملا ءالؤه نأش نوكلو
 نم اهتوجرختسي ءاملعلا تارثع عبتت مهديد اولعج نأ نينوتفملا قاسفلا ءالؤه نأش نمو .مهتلمج نم اوراص ىتح مهتاباتك اوعلاطو مهتاهيومتو مهفراخز اهيف اوعمس ةّدم مهيلع ضمت ملف .ملعلا
 نم ثّدحمل ةنجهتسم ةرابع نوريو طقف هيقفلا كلذ ىلع سيل بهاذملا عيمج نم ءاهقفلا عيمج لع ضارتعالا نوقوسيو هيلع نوضرتعيو .اذك هباتك يف لاق الثم هيقفلا نالف : نولوقيو .مهبتك
 هيلع نوعنشيف يفوصل ةضماغ ةرابع نوريو .هعم نيثدحملا رئاس ىلعو اهيلع نوضرتعيو اهنولقنيف
 ىلع نوعنشيف «ةيليئارسإ ةصق وأ ًاعوضوم اثيدح ريسافتلا دحأ يف نوريو .هعم ةيفوصلا رئاس ىلعو
 دجوي هنأ بجعلا نمو «نيدلا ءاملع فئاوط عيمج يف مهلمع اذكهو نيرسفملا رئاسو رسفملا كلذ
 يف تاهرتلاو تالالضلا هذه مهمولق يف ثفن ناطيشلا نأك ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك يف ةعامج مهنم
 لالض لاهج مهرثكأو .ةمئاسلا مئاهبلا لثم مه لب .ةقيقحلا يف بهذم الو دحاو بهذم لهأ مهنأك دعبلا ىلع ضعبل مهضعب رصتني مهنإ ثيحب ضعبب لصتت مهضعب رابخأ تراصو .دحاو نأ
 نم بكرم مهنيقيو .مالك يف مالك مهنيد . تاداسفلا عاونأب نوقراغ تادابعلاو ةالصلل نوكرات
 .مالسإلا ةمئأ نم دحأ ديلقت ىلإ جاتحي ال مامإ هنأ هسفن يف معزي مهنم دحاو لك .ماهوألاو كوكشلا
 ىلع اهم نوضرتعيو نيملسملا ماوع راكفأ اهم نوشوشي ةلأسم ةدوصقملا مهتبلطو ةدوشنملا مهتلاضو
 امنأو اهيف هتطخ ىلع ءاملعلا هبن دقو اهب لز ميدق ملاعل ليبقلا اذه نم ةلأسم اودجو اذإف «نيدلا ةمئأ
 همذ ىتلا ةهجلا نم ءانثلا ةياغ ملاعلا كلذ ىلع نونثيو اهنورشني مهارت هتاوفه نم ةوفهو هتالز نم ةلز
 . ءالعلا ام

 باوصلا نع اهب غاز يتلا لئاسملا نم هنع افعو هللا همحر ةيميت نبا مامالل عقو ام كلذ نمو
 «صرحلا ةياغ اهرشن ىلع نيصيرح ماغطلا ءالؤه ىرتف .باب لك نم اهببسب ءاملعلا همول ىلإ لخدو
 لالضإل اهنورشنيو اهنوعبطيو دالبلا يصاقأ نم اهيلع تلمتشا يتلا بتكلا ىلع لوصحلل نودهتجيف
 . اهنم بتك ةدع نآلا ىلإ اوعبط دقو ٠١[ 4 :فهكلا] «ًاعنص نونسحي مهنأ نوبسحي مهوإل دابعلا
 باتك اهنمو .نيحلاصلا هللا دابعو نييبنلا رئاسو نيلسرملا ديسب نيثيغتسملا كرشب هب حرص ام اهنمف
 ءايلوألا رباكأ نم ةعامج يناثلا مسقلا نم هيف لعج «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب ناقرفلا» هأمس
 مامإو نيفراعلا ناطلس وهو .هرفك ىتح هتاكربب انعفنو هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم يديسك
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 كلذ نمو .هرشنو هعبط ىلإ نوعراسي ليبقلا اذه نم باتك مهدي يف عقو (ملك مث . نيلماعلا ءالعلا

 «هتالز ىلع ةيميت نبا هخيش هيف عبت «ناطيشلا دياصم يف نافهللا ةثاغإ» ىمسملا ميقلا نبا باتك

 نبا هلثمو .ماركلا ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغو مانألا ربخب نيثيغتسملاو نيرئازلا ىلع عينشتلا لك عنشو

 دعب انبولق غزت ال انبرو» باتكلا سئب وهو «يكبسلا ىلع ٌدرلا يف يكبملا مراصلا» هباتك يف يداحلا دبع

 امت انافاع يذلا هلل دمحلاو [4 : نارمع لآ] #باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ

أ الول يدتبنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا#و .هأوه ةداج نع كلذ يف غيزلا نم هب مهالتبا
 ن

 ديس حدم يف ءارغلا ةبيط يتديصق نم تايبأب ةلاسرلا هذه متخأ انأ اهو [47 : فارعألا] « هللا اناده

 يهو , ماتخلا نسح اهم لصحو ماقملا اذه بسانت داعس تناب ةنزاوم ُِق داعملا ةداعسو ديبي ءايبنألا

 : لَو هل ابطاخم ةيزمحلا يف يلوق

 يفش يل نكو فطعاو لبقتف

 ٍينأامز نم يرتعو يرجأو

 لق امك ني انيدلاه يف داع

 ءاعفمشهتلا كلمه َ جا - موي

 ءايهد اهلك هيهاودف

 ءابرغ هلهأو ابيرغ تل

 لا رطخت نأ لبق هكرادتف

 هاوقف هلشب مرسككتو

 كارتشا هاذأ يف ركشلل راص

 يدلا ىلع لاطتسا لهج وبأ مك

 لولس نبا هبايث يف مكلو
 مبنم نولت نمي يتراتعغا ام

 ميهيدل موق ضغب يف يحايتراو
 مه الو نامزلا مهيلاوأ ال

 ءايعإلا هسم مويلاف راطخأ

 ءاخرتسا دئادنشلاب اهملاث

 ءامتناهنع قافنئنلام نيح

 ءالهجللا هب ترزأ اذ مكو ن

 ءالس هقافن نم هكاش

 ءاطقرلا اهرشأ ىعافألاو

 ءامصلا يداؤف يف لق تإو ك

 ءاضغب ىرولاديساي كل

 ءايلوأ قراش ٌررذ ام ىل

 اوؤاسأ مأ اونسحأ كيداعأل اودع الإ نمحرلا ىناريال

 ءارب هنئم هلاف هنع ضرت مل نمو تيضر نم هللا يضر

 ةيماللا يف ىلوقو

 ليهست هللا نذإب بعص لكل هبلازيالنمايلسرلاديساي

 ليهأت كالولاهل ييثم دنع ام [|اعن ًاركاش ينامز كيلإوكشأ

 الو هيف رشلا لاص ريخلا لع رصع ليومت هيف هالع الإ نيوه#ت

 هتدش تنيب يذلا نامزلااذه

 ةحص ىلع علطا فلؤملا لعلف , يكنملا روهشملاو .كلذب باتكلا اذه ةيمست فلؤملا نم رركت اذكه : يكبملا هلوق )١(

 .هححصم ها لمأتيلف كلذ
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 اوسبتقا كسمش نم ىده موجن الول

 تبعلدق ءارغلا كتمأل رظناف
 ةنعارف ىثخت اباهتلباق مك
 اهتءاسإ ىيضرت نلف تءاسأ|عهم

 اهب ملأ امنت ارزو اهل نكو

 اللح اضرلل ٍيللهأو يع علخاو

 يدسج نم حورلا عزن موي ينسنت ال
 يل ةمايقلا مايأ دئادش لهس

 لوعشم سانلا نيب هايندرالب
 ليلاضألاايندلا تمع مه راونأ

 ليدبت ناك اهم قحلاىلعانم
 لوكوم نيرادلا يف نميهملا نم
 ليقارع اهولتت ليقارع اه
 ليباقف سانلا رارش نم اهف مكو

 ليلقت ناسحالا نسم ءىسملا بسح

 ليكنت رازوألا ىللعاهافك دقف

 لوؤسم كنع نإ لأسأ مويو
 لولحم مث يرابطصا دقع نإف
 لوفكم تنأ يل لقف نويدلا لمأ

 ليصحمت ريخلل يب لق نإو يبر

 اهيبنت رشع ىنثا ىلع لمتشي ةمدقملا نم يناثلا مسقلا

 . باوبألا يف لوخدلا لبق باتكلا اذه ةعلاطم دارأ نمل اهتفرعم مزلن

 لوألا هيسنلا

 ةيميت نبا ةعدب درل ٍففاو ٍفاك هدحو وه ةيناثلا باتكلا اذه باوبأ نم باب لك نأ ملعا
 مهف ندأ هدنع ملسم كلذ علاطي الو ,ةيافكلا اهيف اهدحو ةمدقملا كلذكو .ةيباهولا هتقرفو
 ام ايس الو ,نيبم لالض ةثاغتسالاو ةرايزلا عنم يف ةقرفلا هذه لالض نأ انيقي ملعيو الإ فاصنإو
 لئالدلا نم ةسمخلا باوبألاو ةمدقملا هيلع تلمتشا مع الضفو هلع نيلسرملا ديسب كلذ نم قلعتي
 كلذ ةيعورشم تابثإ يف ةعبرألا بهاذملا ءاملع نم مالسإلا ةمئأ لاوقأو ةيلّقعلاو ةيلقنلا ةريثكلا
 نم سداسلا بابلا يف تلقن كلاسملا حبقأ ةلأسملا هذه يف هكولسل ةيميت نبا ىلع عينشتلاو درلاو
 .مهريهاشم نم ايلو نيعبرأ وحنل ةعفان تاوعد ْخيِكَي هب ةثاغتسالاب ةحرصملا ءايلوألا رباكأ بازحأ
 ءايلوألا نم ريثكل تعقو تاقثلا نع تاقثلا اهاور ةياكح ةئام وحن عباسلا بابلا يف تلقنو
 ءاضق يف ىللاعت هللا ىلإ هباب نم لحخدو ِئَك هيلإ أجتلا نم لكو ءالضفلاو ءاملعلا نم مهريغو نيحلاصلاو
 تاوعدلا ةباجتسا نم كلذب مهل لصح امو ىلاعت هلل ِهَيِكَي هب مهتاثاغتسا تنمضت .تيضقف هتاجاح
 ءايلوألا نم ًالضاف نينايث وحن نع ةموظنم تائثاغتسا نماثلا بابلا يف تلقنو .تايهملا دئاوفلاو
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 .قوتعم نباو موصعم نباو ٍلحلا يفصلاك ةعيشلا ضعبو لب .ةعبرألا بهاذملا لهأ نم ءاملعلاو

 .ةرهاطلا ةلالسلا نم مهضعب لب «نيملسملا ةلمج نم مهنأل ِةِقَي هب مهتاثاغتسا ضعب تلقن ينإف

 تلقن ةثالثلا باوبألا هذهف . للك هب نيثيختسملا رئاسك ميظعلا ربخلا كلذب مهل ىجري مهنأ كش الو

 ءايلوألا رباكأ نم ريثك مهيفو (مظنو ًارثن ةعبرألا بهاذملا نم ملاع يتئام نم رثكأ مالك اهدحو اهيف

 نم مهايإو انلعجو مهتاكربب انعفنو مهنع هللا يضر نيثدحملاو ءاهقفلا نايعأو ةيفوصلا ةمئألاو

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس مظعألا هبيبح دنعو هدنع نيلوبقملا

 بهاذملا دحأ نم ةيميت نبا ةعدب هراكفأ تشدخ نمم اذه يباتك ىلع علطملا اهبأ تنك نإف

 لئالدلا هذه لك كعنقي مل مهحالفو مهحالص نم ساأيلا عقو نيذلا ةيباهولا ىوس ةعبرألا

 كنأ ٍذئنيح ملعاف نيبملا نيدلا اذه ةامحو نيملسملا ةمئأ نع ةريثكلا لوقنلا هذه كيف رثأت لو نيهاربلاو

 نم ام اموي هللاب ذايعلاو نوكت نأ رمألا كب ىدامت اذإ كيلع ىئخيو ءرارشألا رشأو لالضلا لضأ نم

 كبلق ءالتما ىلع لدي كلذ نأ كش الف ؛ ءرادقملا اذهب نآلا رفكلاب كيلع مكحن مل نإو انإف .رافكلا

 يف عدبلا اهحبقأ نم نأ بير الو هرفكلا ديري يصاعملا» يي لاق دقو .راونألا نم هولخو تاملظلاب

 ال ينكلو .نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو كي راتخملا يبنلاب ةقلعتملا ةعينشلا ةعدبلا هذه ايس الو نيدلا

 هدنع ىقبي مث باتكلا اذه ىلع علطي رون لقأ هتريصب يف لعجو ةياده ىندأ هل هللا رّدق السم نأ نظأ

 .ناميإلا لهأ اهب داك يتلا تاغزنلا حبقأو .ناطيشلا لمع نم يه هذه ةيميت نبا ةعدب نأ يف ةهبش

 . ناسحألا ىلو وهو كلذ نم ةيفاعلاب انيلإ نسحأ يذلا هلل دمحلاو

 يناثلا هيبتلا

 مهلكو .مهريغ الو ةيباهولا ال ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكتب لوقأ الو دقتعأ ال ينأ ملعا

 امو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديسب ناميإلاو ديحوتلا ةملك نيملسملا رئاس عم مهعمجت نوملسم

 : يموزخملا مالسالا خيش لاق «رهاوجلاو تيقاويلا» يف ينارعشلا مامإلا لاقو مالساإلا نيد نم هب ءاج

 .بنذب ءاوهألا لهأ رفكأ ال :لاقف هتلاسر يف ءاوهألا لهأ ريفكت مدع ىلع يعفاشلا مامإلا صن دق

 ليوأتلا لهأ رفكأ الو : هنع ىرخأ ةياور يفو ,بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكأ الو : هنع ةياور يفو

 . بنذب رهاظلل فلاخملا

 ليوأتلا باحصأ ءاوهألا لهأب هللا همحر يعفاشلا مامإلا دارأ : هللا همحر يموزخملا لاق

 :ركذ ام دعب ينارعشلا مامإلا لاق .ه ا ديحوتلا لهأ ةلبقلا لهأ دارأو .ةئجرملاو ةلزتعملاك لمتحملا

 رفكلاب لوقلا نع اوكسمأ نينيدتملا ء ءاملعلا عيمج نأ ثحبملا اذه يف كل هانررق امث يخأ اي تملع دقف

 .ه ا هدتقا مهادهبف بنذب ةلبقلا لهأ نم دحأل

 دارملا سيل ههبشأ امو لالجلا ظفلب باتكلا اذه يف درت يتلا تارابعلا نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 لالض كلذ لكف ةعدبلاو ةيصعملاو أطخلاب نوكي كلذو باوصلا قيرط نع لالضلا لب ءرفكلا اهنم

 يف يداها دبع نباو ميقلا نباو ةيميت نبا ريبعت دقتعأ ايف ليبقلا اذه نمو .رفكلا ةجرد غلبي مل نإو

 درو (ى مهروبق ةرايزل نيرفاسملاو نيح اصلاو ءايبنألا نم هريغو هِي يبنلاب نيثيغتسملا كرشب مهبتك
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 نكلو لالضلا لثم تاجرد ًاضيأ كرشلا نإف ؛رفكلا ىنعب وه سيلو كرشلاب ءايرلا نع ريبعتلا
 وأ يبنلا نأ دقتعا نم معن ؛كلذب نيملسملا اورفكف رفكلا ىنعمب كرشلا مهمالك نم اومهف ةيباهولا
 نيملسملا نم دحأ سيل نكلو ؛ قافتالاب رفاك اذهف ءىلاعت هللا نود نم هنم هدارأ ال لاعفلا وه يلولا

 وه هنأو هللا ديبع صاوخ مهنأ نودقتعي مهنإف .ملعأ ايف كلذ دقتعي نيلهاجلا لهجأ نم ناك ولو
 كلذ حيضوت يتأيس ابك لاعتو هناحبس ءيش رمألا نم هعم مهريغل الو مهل سيل ؛ .قلطملا لاعفلا
 نطلا مهتءاسإ اهنم مهفي ظافلأ هيذيملتو ةيميت نبا تارابع يف دجوي معن .باتكلا اذه يف هطسبو
 نود نم جئاوحلا ءاضق يف مهريثأت نودقتعي مهن :اب نيحلاصلاو ءايبنألا ةرايزل نيرفاسملاو نيئيغتسملاب
 1 نيذلا نيلهاجلا لهجأ نم الإ نوكي الف دجو نإو ,هقالطإ لع سيل كلذ نأ كشالو ,ىلاعت هللا
 مهلك قلخلاو ىلاعت هلل الإ ريثأت ال نأ نوملعي مهنإف ًآلاهج ولو نوملسملا امأ . نيدلا ةحئار اومشي
 امهمو .ةحلاصلا مهلامعأو مهتيالوو مهتوبن بسحب ضعب نم ىلاعت هيلإ بحأ مهضعب امو . هديبع

 نم ةيمالسإلا بهاذملا ذاذش نم مهتلكاش ىلع ناك نمو ةيباهولا رئاسو ةيميت نبا نأش نم ناك
 مهرفكن نأ انل زوجي الف «ةيدمحملا ةرضحلا ىتح نيحلاصلاو ءايبنألا ةرايزل رفسلاو ةئاغتسالا مهعنم
 ىلعو يجافخلا باهشلاك ةيميت نبا ىلع نيدارلا تارابع يف يتأي اك مهضعب هب لاق اك كلذب
 مهنإ لوقن نأ انل زوجي امإو ءامهريغ دنع الو امهدنع لوبقم الو دمتعم ريغ كلذ ريغ نإف . يراقلا
 نولاض مهنإ لوقنو «ةيميت نبا ىلع درلا يف ةيتآلا هترابع يف يوانملا مامإلا كلذب حرص ابك ةعدب لهأ

 يف يمتيهلا رجح نبا مامإلا مهقح يف هلاق اك ريفكتلا يضتقت ال يلا ظافلألا نم كلذ ريغو نوعدتبمو

 .ريفكتلاب ريبعتلاو ليلضتلاب ريبعتلا نيب قرفو .هتارابع نم ريثك

 نأ يغبني الف ناك امفيكو «ةقدنزلاو مالسإلا نيب ةقرفتلا لصيف» هباتك يف يلازغلا مامإلا لاق
 ّالاض امأ . ًاعدتبم وأ ًالاض هيمسي نأ زوجي معن ,ناهربلا يف ًاطلاغ هاري نأب همصخ قيرف لك رفكي
 فلسلا نم دهعي مل ًالوق عدتبا هنإ ثيح نمف ًاعدتبم امأو . هدنع قيرطلا نع لض هنإ ثيح نمف
 . هلأ هب حيرصتلا حاصل

 درلا يف «ةينسلا رردلا» هتلاسر يف ةيباهولا ضعب عب نع نالحد دم ديسلا هلقن ام حص نإ معن
 نب دمحم مهتعدب مامإ مهخيش كلذكو ءاهركذ ةعينش تارابعب ِةِلي يبنلا نوصقتني مهنأ نم مهيلع

 نم ضعب لاق : تارابعلا كلت لقن دعب لاق .كش الب رفاك وه كلذ هنم ردصي نمف .باهولا دبع
 .ه ا مالسإلا لهأ عيمج دنع رفك وه لب «ةعبرألا بهاذملا يف رفك كلذ نإ هيلع درلا يف فلأ

 ثلاثلا يلا

 ءامإلاو ١ يعفاشلا ١ يكبلا نيدلا ىقت ل را 14 كس ناشمر يم نيرشعلاو عباسلا

 ,راقوو ةبيه هيلع رمسأ نيمس وهو سلاج يكبسلاو .دحاو سلجم يف يبنحلا ةيميت نب نيدلا يفت

 ىكبسلا نم ّيلإ برقأ ناك دقو .ملعلا ةبيه هيلع مسجلاو هجولا فيحن ربغأ رمسأ فقاو ةيميت نباو

 ا



 مث | ةنس ةئامتس يل لاقف .هرمع رادقم نع هتلأسو اهتلبق ينأ يبظ ىلع بلغيو .هدي لبقأل هتدصقف

 هللا ماهمحر 7 ةنس ىكبسلا ةافوو ءةيرجه ا/78 ةنس اهتدجوف هتافو خيرات تعجارو تهنتنا

 هب ةئاغتسالاو ٍةِْلَي يبنلا ةرايز يتلأسم يف ةيميت نبا نم معقو امم ءيش مانملا يف يل رطخي ملو «ىلاعت

 مانملا اذه لبق تنك ينأ عم كلذ هيلع يكبسلا درو ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا رئاسبو

ال نأ يدنع حجرت مث «ءاملعلا مالك نم ةليمج المج هيف تلقن ةيميت نبا ىلع درلا يف ًائيش تبتك
 لعفأ 

 . نولفاغ هنع مهو كلذ يف دسافلا هيأر ىلإ مههيبنتب نيملسملا ماوع راكفأ شدحخأ الئل

 مهب رختفت نيذلا ةيدمحملا ةمألا ةمئأ دارفأ نم ريهش ملع ملاعو ريبك مامإ وه اذه ةيميت نباو

 ناتاه اهنم ةليلق لئاسم يف أطخأ دقف ؛ «للزلاو أطخلا نم موصعم ريغ كلذ عم هنكلو .ممألا رئاس ىلع

 نم نيققحملا نم ريثك كلذ نيب امك فلخلاو فلسلا نم ةمألا روهمج هيف فلاخ ًاشحاف ًأطخ ناتلأسملا

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريق ةرايز يف ماقسلا ءافشو باتك يف روكذملا يكبسلا مامإلا مهلجأ

 نيبلا نيدلا اهب رصن دحت الو دعت ال لئاسمب باصأ دقف ةدودعملا لئاسملا هذه يف أطخأ نإو ةيميت نباو

 اهتبسن ةحص ركنأ لئاسملا كلت نم هيلإ بسن ام ضعب نأ ىلع .كَي نيلسرملا ديس ةعيرش اهب مدخو

 انأو ١١5[. :دوه] #تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ» لاح لك ىلعو .تابثألا ءالعلا ضعب هيلإ

 : نينمؤملا ةلمج يف نيليلجلا نيمامإلا نيذه عم ينرشحي نأ ميركلا شرعلا بر ميظعلا هللا لأسأ

 ررس ىلع اناوخإ لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» :مهقح يف ىلاعت هللا لاق نيذلا نيباحتملا

 الجر ايؤرلا كلت يف ةيميت نبا عم هللاو تيأر دقو . كانه يترابع تهتنا [47 :رجحلا] 4نيلباقتم

 ملو هملكأ لو .هفرعأ مل ينكلو .مسجلاو هجولا فيحن ريغأ رمسأ هلثم وهو .لكشلا يف ههبشي

 لجرلا كلذ عم ملكتأ ملو .يلع هلابقإو هيلع يلابقإو ةيميت نبا عم يمالك رصحنا اغإو 6 _

 كلذ دعب يل رطخ مث .هايإ يتفرعم مدعل ايؤرلا كلت يف لجرلا كلذ ركذأ مو ءاضيأ يكبسلا عم

 لطابلا رصن يذلا وه هنأل حجرأ يداه لا دبع نباو .ميقلا نباوأ يالا بح با وه جلا لذ

 لطابلا بناج يف ةيميت نباو وه ناكف « يكبسلا ىلع ىلع درلا يف يكجملا مراصلا» هباتك يف قحلا ىلع

 ةعدب رصني هنكلو ٠ , يكبسلا ريغ الو يكبسلا ركذي ملف ميقلا نبا امأ . قحلا بناج يف يكبسلاو

 باتك ىلع تعلطا نكأ مل ٍذئتقو ينأ عم .هصوصخب دحأل ضرعت نودب ًاقلطم ًأرصن ةيميت نبا

 بتك ىلع الو .ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» باتك ىلع الو « يكبسلا ىلع درلا يف ىكبملا مراصلا»

 عقر تملطا نك أك ءرخأ تعط هلو لوقو لولو باكو هسا جاه ميت نب

 ةيميت نبا ىلع اهودر ىرخأ بتك يف ثاحبألا كلت ىرأ تنك نكلو ,يكبسلل «ماقسلا ءافش» ىلع

 ةعيرشلا ةمدخ نع ءازحلا ريخ هازجو .هللا همحر يكملا رجح نبا مامالا بتكك ؛اهم هيلع اوعنشو

 لب ٠ ,كلذ يف ريكنلا هيلع ماقأ هدحو نكي مل نإو ةيميت نبا ىلع ةعينشلا لئاسملا كلت هدرو .ةيدمحملا

 ام هل رفغو ,نيعمجأ هللا مهمحر كلذ يف عينشتلا ةياغ هيلع اوعنش ةعبرألا بهاذملا نم ءاملعلا نم ريثك

 ام ةيباهولا ةقرف هعابتأ نم ًاصوصنخ ةينيدلا دسافملا نم هيلع بترت يذلا ميظعلا رمألا اذه نم هبكترا

 باهذو لاتقلاو لتقلا نم : ةيدمحملا ةمألا ىلإ هنم تلصو يتلا رارضألا ردق ىلاعت هللا ريغ ملعي ال

 .لالضلاو كرشلاب ةعبرألا بهاذملا لهأ نم نيملسملا ةفاك ىلع مهمكحو .لاومألاو سوفنلا

 يف مهل قالخ ال نمت مهنأش هبجعأ نمو مهو ىنعمو ًاسح ةمألا يف ةيراس نآلا ىلإ مهرارضأ تلاز امو
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 نوعّدي .نيملسملا ماوعو ةبلطلا فاعض نم ةريثك دئاقع نوشوشي نآلا ىلإ اولاز ام «نيدلا
 ءدادسلا ليبس ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهاذم نم نوعبتي الو .داسفلا ضرألا يف نوغبيو .داهتجالا
 دري ال ءاضق كلذ يف هللاو .دايدزا يف موي لك مهو .ةعامج دعب ةعامج مبنم زهجي ناطيشلا لازامو
 هبجعي نمو ةيباهولا طلاخف بهذملا يعفاش ناك الجر مهنم فرعأو .دارفألا الإ اهملعي ال مكحو
 ةيميت نبا بتك يف علاطو , مهدئاقع تلتخاو مهلاوحأ تءاس نيذلا بهاذملا قاسف نم مهنأش
 علخناف .ةعيرشلا ءالعو ةنسلا ةمئأ اهب اوفلاخ يتلا ةعينشلا مهتعدب ناطيشلا هل نيزو هتعامجو
 لصي ام بسحب هديؤي مهبهذم ىلإ ايعاد اصلاخ ايباهو راصو داهتجالا ىعداو هبهذم نم كلذ ببسب
 نوؤش يف ةعيظفلا عدبلاو ةعينشلا دئاقعلا كلت مهل نسحيو هيلإ سانلا وعديو .رصاقلا همهف هيلإ
 ضيبأ لجر وهو .نيدلا ماكحأ يف قلطملا داهتجالا ىوعد عم نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو ِةِقَي يبنلا
 وهو ١77 ةنس ةدعقلا يذ رهش نم عبارلا ةليل رجفلا لبق يمانم يف هتيأرف .ةروصلا ليمج هجولا
 ىتح كل ىرج يذلا ام هتلأسف ءربغم ملظم هداوس نكلو جونزلا نم لقأ شوبحلا نول يف هجولا دوسأ
 ةمحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر» تكسف ؟ةجردلا هذه ىلإ كهجو دوسا
 .[8 :نارمع لآ] 4باهولا تنأ كنإ

 عبارلا هيبنتلا
 ديس هنأ عقاولل قفاوملا ٍلَي هيف ًامزاج ًاداقتعا نودقتعي اولاز ام نيملسملا عيمج نأ ملعا

 مويو خزربلا ةدم يف هتامم دعبو هتايح ةدم يف ىلاعت هيلإ لئاسولا برقأو .قالطإلا ىلع هللا ديبع
 ىمظعلا ةعافشلا بحاص نوكي ىتح نيعمجأ قلخلاو نييبنلا ىلع ٍةَي هتدايس هيف رهظت ىتلا ةمايقلا
 اهحنمي نيح ةدايسلا هذه هل رقي ءايبنألا كلو .هنود نمف مدآ هتحت دمحلا ءاول لماحو .ىفلزلا ةلزنملاو
 ثيدح يف ًاحيرص كلذ ءاج دقو ؛نيعمجأ قلخلاو نيرخآلاو نيلوألا ىلع مويلا كلذ يف ىلاعت هللا
 هب روكذملا ةعافشلا ثيدح رخآ ىلإ «ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» : ِِلكَي هلوق وهو ملسمو يراخبلا
 انديس مهليحي نأ ىلإ هدعب نم ىلع ليحيو مهنم دحاو لك رذتعيف ءايبنألا تاداسل سانلا ءاجتلا
 ىلاعت هللا هعفشيف عفشيو ءاهل انأ اه انأ» لوقيو مهلبقيف كو مظعألا بيبحلا ىلع مالسلا هيلع ىسيع
 ىتح ًالوأ لسرلا تاداس ىلإ باهذلا مهمهلأ ىلاعت هللا نكلو الوأ سانلا هيتأي نأ نكمي ناكو .مهيف
 ىنعملا اذهو .قالخلا كلملا ىلإ لسرلا بحأو قالطالا ىلع قلخلا ديس هنأو مهيلع ِةْلَي هلضف رهظي
 لامجإلاب لكي هنأ ًائيقي نوملعي مهنأ الإ نيملسملا ٌماوع نم ريثك هجولا اذه ىلع ليصفتلاب هملعي مل نإو
 ايندلا يف ىلاعت هللا دنع ةعافشلا لوبقم هنأو ؛ةرخآلاو ايندلا يف قالطإلا ىلع قلخلا ديس وه
 ىنعملا اذه يف اوكراش دقف مهارخأو مهايند يف مهانم مهغلبيل لجو ِّزع هيلإ هب نولسوتيو «ةرخآلاو
 حيحصلا داقتعالا اذه ىلع مهدالوأ نوبريو .ءاسنلاو لاجرلا كلذ ملع يف ىوتساو ؛ءاملعلا ملعأ
 ربك املكو هيك يبنلا قح يف ملعلا اذه يف مهكراشيو الإ زييمتلا نس دلولا غلبي الف . حيرصلا ناميإلاو
 نم نيملسملا نأش اذه .قيفوتلاو ةيادهلا نم هل ىلاعت هللا ردق امردقب اونو هبلق يف اخوسر كلذ دادزي
 مهب بعالت ناميإلا لهأ نم ةقرف كلذ نع دش دق معن .نآلا ىلإ هي هدهع نم نيرخآلاو نيلوألا
 ىلإ ةلحرلاو . مهب ةئاغتسالا ةجرد ىلإ نيحاصلاو ءايبنألا رئاسك لَو هميظعت نأ مهل لوسف ؛ناطيشلا
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 دعب نيحلاصلاو ءايبنألا اودرجف «ىلاعت هللا ديحوتب لخي ًاهاج ىلاعت هللا دنع مهل نأ داقتعاو « مهترايز

ك مهتوم دعب مهولعجو ىلاعت هللا ىلإ مهب عفشتلاو لسوتلل اببس نوكي ليمج فصو لك نم مهتام
 رئاس

 ةئاغتسالاو مهروبق ةرايز ىلإ ليحرلا ةنوتفملا ةقرفلا هذه تعنمو «ءىشب مهيلع مه ةيزم ال سانلا

 نب دمحأ نيدلا يفت سابعلا وبأ خيشلا وه ةقرفلا هذه مامإو قي مظعألا ديسلا ىتح ىلاعت هللا ىلإ مهب

 هيهذم اذه نوكي فيكو .هاشاح مث هاشاح مث هاشاح دمحأ مامإلا بهذم اذه سيلو يلبنحلا ةيميت

 تايئزحلا يف هب ءادتقالا ةمزالمو مكي هللا لوسر ةبحمب ةمئألا رهشأ نم ناك وهو هنع هللا ىضر

 نإ لوقي اذه دعب هارتأ هل يي هلكأ ةيفيك هغلبي مل هنأل خيطبلا لكأي مل هنإ ىتح ,تايلكلاو

 هربق ةرايز ىلإ ةلحرلاو هب ىلاعت هيلإ لسوتلا عنميو ىلاعت هللا دنع هاج هل سيل ِةَك هللا لوسر

 ١1[ :رونلا] «ميظع ناتهب اذه كناحبسإ !نيملسملا داحآ لثم هتوم دعب هنإ لوقيو قي فيرشلا
 هبتك يف حرضي بهذملا يلبتح وهو «هنع هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع انديس مظعألا ثرغلا اذهو

 اذه يف يتأيس امك هبازحأو هتاولص نم ةريثك عضاوم يفو «هتينغ يف تارابعلا حصفأب كي هب لسوتلاب

 نم نايلبنح امهو , ى اعت هللا اهمحر يبلحلا دومحم باهشلاو يرصرصلا ىيحي مامإلا اذهو .باتكلا

 لحرلا دشو هب ةثاغتسالاب حيرصتلا اهرثكأ فو حئادم هل مهرثكأو هلك يبنلا حادم لضفأو رهشأ

 دشب هدئاصق نم ريثك يف يرصرصلا مامإلا حرص لب «.هباب يف كلذ نم ريثك يتأيسو قي هترايزل
 ءاملع نم ريثك اذكهو . مهنع هللا ىضر مهم ةثاغتسالاو مهريغو ةباحصلا نم ءايلوألا ةرايزل لحرلا

 يدجنلا باهولا دبع نب دمحم ىلإ نيبوسنملا ةيباهولا ةقرف ىوس نيرخأتملاو نيمدقتملا نم ةلبانحلا

 يف ةعدبلا هذه مامإو ,يداحلا دبع نباو ميقلا نبا هيذيملتو ةيميت نبا ةعدب عابتا ىلع مهايإ هلمحل

 امنإو .هتعدبل نيرصانلا هباحصأ لجأ امهف يداحلا دبع نباو ميقلا نبا امأ .ةيميت نبا وه ةقيقحلا

 هب مع ام نتفلا نم كلذب راثأو ةعدبلا هذه رشنف ةنس ةئاسمخب ةيميت نبا دعب باهولا دبع نبا ءاج

 . ىلاعت هللا الإ هردق ملعي ملام نيملسملا سوفن نم بهذو .ءامدلا نم روحب تقيرأو «ءالبلاو رشلا

 نأش وه اى قلطملا داهتجالا ىعداف يلابوهبلا ناخ قيدص نسح رصعلا اذه يف ءاجو

 فيلأتب هعم مهلغشو مهئاملع نم هنكمأ نم عمجو ٍء مهمعزب نودهتجم مهلك ةعدبلا هذه باحصأ

 ةوعدو ةيميت نبا ةعدب ةرصن يف هدهج لذبو ةريثك الاومأ كلذ ىلع قفنأو .اهرشنو اهعبطو بتكلا

 ديلقت نم هيلع مه ام كرتو ,ةئسلاو باتكلا نم ماكحألا ذخأو .قلطملا داهتجالا ىوعد ىلإ سانلا

 تطبضو ؛ةنسلاو باتكلا تحرش اهنأل اهيلع ةيدمحملا ةمآلا تعمتجا ىتلا ةعبرألا بهاذملا

 نع اهعابتاب جرخت مل سانلاف ؛نامزألا هذه يف دحأل هلوصح نكمي ال ًاطبض ةيدمحملا ةعيرشلا

 مهعابتأ رباكأو ةعبرألا ةمئألا اهنم همهف ام بسحب ةئسلاو باتكلا نيع يه لب .ةنسلاو باتكلا

 عرولاو ىوقتلا لامك عم اوناكو ,ةنسلاو باتكلا ىلع ًاقيبطتو مهبهاذم ةمدخ يف مهرامعأ اونفأ نيذلا

مهف نم هلوسرو هللا مالكل ءالؤه مهف نيأف امل لحاس ال ملعلا نم اروحب ايندلا يف دهزلاو ةيالولاو
 

 تفرصنا دق ةيمالسإلا دالبلا رثكأو ماشلاو رصم دالب ىرن نحن اهو ؟يدجنلا نالفو يدنهلا نالف

 مولعلاو ةيجنرفاإلا تاغللاب لاغتشالا ىلع اولبقأو ةينيدلا مولعلاب لاغتشالا نع اهلهأ نم ريثك بولق

 مهتعلاطم ببسب ىلطملا داهتجالا نوعّدي اوراص مهنم ةينيدلا مولعلاب لغتشا نمم ريثكو «ةيويندلا

 ىرس الو .مهلقعو مهنيد ةلقو مهلهجل هلاثمأو ناخ قيدص نسح بتكو هتعامجو ةيميت نبا بتك
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 بهاذملا ذاذش نم مهنأش هبجعأ نمو «ةيباهولا جراهب نم هنوعمسي ام ببسب ةعدبلا مس نم مهيف
 ٍلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .دادسلا قيرط اوفلاخخو ,داغوألا رامغألا ةيلطلا نم ريثك كلذب لضف
 . ميظعلا

 سماخلا هيبنتلا

 يقلي ةرات وهف ؛ جاومألاب مطالتملا جاجعلا رحبلاك ملعلا يف وه ةيميت نبا مامإلا نأ ملعا
 لوألا هتفص نكلو .فيجلاو راذقألا ىقلي ةراتو ,فدصلاو راجحألا يقلي ةراتو «ناجرملاو ؤلؤللا
 ةبلاغلا يهو عفانلا ملعلا يف هتيمامإ ةفص يهو ةدومحم ةفص :ناتفص هلف ؛هيلع ةبلاغلا يه ةليمجلاو
 رباكأ نم ريثك كلذل هحدم (ي اهلجأل هحدمأ امنإف يمالك يف هتحدم ىتمو .حدملا قحتسي اهمو هيلع
 .مذلا قحتسي اهبو ةمولعملا هعدبب هتيمامإ ةفص يهو :ةمومذم ةفصو . ةعبرألا بهاذملا ءاملع
 اهيلع هوعبتي نأ نم نيملسملل ًاريذحت ةعبرألا بهاذملا ءالع نم اهيلع همذ نمل اعبت همذأ ينارت اهلجألو
 ةقحتمملا هتالز يواهمب اووهيف ةقمنملا هتالك فراخزب اوعدخني نأ نم مهيلع ةقفشو مهب ةمحرو
 زثكأ حدملل ميقلا نبا قاقحتسا ناك نإو يداحلا دبع نباو ميقلا نبا هيذيملت قح يف لاقي كلذكو
 يف ةهجلا هذه نم ضقانتلا عوقو نظت نأ اذه يباتك ىلع علطملا اهمأ كايإف .ةعفانلا هتافلؤم ةرثكل
 عجار تملع امك حدملا نأل ةعبرألا بهاذملا ءاملع ةمئأ نم كلذ ىلع مهتعبتا نم مالك وأ يمالك
 نيدلا بابلب ةقلعتم مهعدب نأ الول هللاوو .ةمومذملا مهفاصوأل عجار مذلاو ةحودمملا مهفاصرأل
 ام أطخلا نم مهنم ردص ولو هل مذ ىندأ اهيف ةملكب مهنم دحأل تضرعت امل ثَي نيلسرملا ديس نوؤشو
 بلغي ام ىلإ رظني امنإ .أطخلا نم نيموصعم ريغ مهف .ءايبنأب اوسيلو رشب مهخأل ردصي نأ هاسع
 افاعضأ مهتائيس نم رثكأ هللا دمحب يه ةمثألا ءالؤه تانسحو ,تائيسلا وأ تانسحلا نم مهيلع
 هيف مهلثم ىلع يلثم نم ضارتعالاو امهيس ال , مالعألا ءاملعلا رباكأو مالسإلا ةمئأ نم مهنأل :ةريثك
 نم ينأل مهفلاو ملعلا يف مهنيبو ينيب ةبسانم ال ذإ ءاعرش هنع يبنم وهو ريبكلل ريغصلا ريقوت مدع
 ةمألا روهمج اهيف اوفلاختو اهيف اولز ىتلا لئاسملا هذه نكلو .ءاملعلا ةمئأ نم مهو ةبلطلا فعضأ
 يلثم ىلع ىفخت ال ةلاحب روهظلا نم يه ةيلب مظعأ مهسفنأ ىلعو نيملسملا ىلع اهب اوبلجو ؛ةيدمحملا
 ريذحت يف يتغلابمو عدبلا كلت يف مهيلع ءاملعلا دودر يلقن عم ينإف كلذ عمو .ينم لقأ وه نم ىلع الو
 هب اوفلاخ ام ريغ يف نيدلا يف مهتمامإو مهاوقتو مهلضف لاى دقتعأ اهيف مهيلع درلاو اهنم نيملسملا
 كش الب مهو ,ةليمجلا تافصلا كلتل مهيلع ءانثلاو مهريقوت لاح لك ىلع انمزليف نيملسملا روهمج
 محرل ةعيطق هيف قح نودب ناك اذإ مط يمذو مهب ةلصتم يديناسأف .ملعلا ثيح نم يدادجأ
 ,ةمومذملا مهتعدب ىلإ عجار هنأل قدصو قحب وه مذلا اذه نأ تملع دق نكلو .ةيملعلا ةبارقلا
 اوملع قئاقحلا مه تفشكنا نيح مهتوم دعب مهنأب كشأ الو مه ال ةعدبلا كلت ةقيقحلا يف مومذملاف
 ,نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسك ٍةِقي هب ةثاغتسالاو نيلسرملا ديس ةرايزل رفسلا ميرحت يف نيثطحم اوناك مهأ
 مهرسي لب ءاهيلع مهعابتا نم سانلا ريذحتو ةدسافلا ءارآلا كلت مهيلع دري نم مهءوسي ال مهف
 نيلسرملا ديسب اهنم قلعتي ام ايس ال .نيدلا يف ةشحافلا عدبلا كلت ىلع مهعبتي نم لقيل كلذ
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص نيملاعلا بر بيبحو
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 هيذيملتو ةيميت نبا رابكلا ةمئألا ءالؤه لثم ىلع ملعلا ةبلط راغص نم يلثم ةءارج نأ ملعاو

 ةمالملا ةدشب هنإ لوقأ تنكل لَك هللا لوسرب قلعتم هنأ الول رمأ يه يدافا دبع نباو ميقلا نبا

 تمدقأو ىلاعتو هللا ترختسا نأ ىلإ ىرخأ رخؤأو ًالجر مدقأ ًاليوط ًانمز هيف تددرت كلذلو ءريدج

 ىلع مهتءارجف مهيلع تأرجت امهمو .ىرحأو ىلوأ هنأ بتكلا كلت راشتنا ببسب تققحت امل هيلع

 .نينمؤملا عيمج نم مهب ثيغتسي وأ مهروزي نمو نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو نيلسرملا ديس قوقح
 كلذب مهف .ةبسنلا لبقي الو ردقي ال امب مهيلع يتءارج نم مظعأ نيكرشملا ةلمج نم كلذب مّهدعو
 رذع ىلاعت هللا ديحوت نع كلذب نوماحي امنإ مهنأ مهرذعو .ردجأو ىلوأ ةمالملا ةدشبو ءرسجأو أرجأ

 ةدسافلا تالايخلا عون نم دعي ناميإلا لهأ نم نيفصنملا ءالقعلا عيمج دنع وهو نالطبلا رهاظ

 مهايإ هراقتحا يف نأ معزيو نيطالسلا دحأ صاوخ رقتحي نم لئثم الإ كلذ يف مهلثم امو ؛نايذهلاو

 .لهاج هداسف لهجي وأ لقاع كلذ لبقي لهف ,ناطلسلا كلذل ًاريقحت مهايإ هميظعت يفو هل أيظعت

 .ءاملعلا ةمئأ نم مهنم ىندأو مهنم ىلعأو مهلثم وه نم تارابع مهيلع درلا يف تلقن دقف كلذ عمو

 مهتلز ىلع مهوهبنو مهعدب نم سانلا اورذحو ,مهمالك اوفيزو  مهيلع اودر نيذلا ةقيقحلا يف مهف

 لضفأ هيلع ميركلا يبنلا اذه يف ةبحمو «ني نيلسرملا ديس ةعيرشل ةرصنو نيدلا ىلع مهنم ةريغ مهتعنشو

 نيملاعلا بر نوضري كلذب مهنأ عراشلا هب ءاج امل قفاوملا عق ةاولا وه امك نيدقتعم ٠ ميلستلاو ةالصلا

 كلذو ةعديبلا كلت يف نأب ناطيشلا كئلوأ عدخ اى مهعدخي ملو نيعدتبملا كئلوأ معرل افالخ لجو ّرع

 امنإ انأو ؛ةدودرملا سواسولاو ةضوحدملا ليطابألا نم كلذ نإف ,نمحر لا ديحوت نع ةاماحم نايذهلا

 مهاطخ تلعجو .تارابعلا كلذ يف تعون نإو .تاداسلا كشلوأ راثآ مهيلع درلا يف تعبتا

 ملعأ هللاو تالالدلاو نيهاربلا نم هتدروأ ام ةرثكل تاحضاولا حضوأ نم كلذ يف مهلطخو

 ىلع درلا يف ةيحلإلا قعاوصلا» باتك ىلع تعلطا نيرهش وحنب هيبنتلا اذه يتباتك دعب مث ,تاينلاب
 يدجنلا باهولا دبع نب دمحم خيشلا وخأ وهو .يلبنحلا باهولا دبع نب نامهيلس خيشلل «ةيباهولا
 ةيميت نبا :نيروكذملا نيمامإلا نع القن هيبنتلا اذه يف يمالك ديؤي ام هيف تيأرف .ةيباهولا مامإ

 : لوقأف انه هلقنأ انأو ؛ نأشلا اذه يف ةمهم ىرخأ دئاوف هيفو .ميقلا نباو

 صخشلا نأ ىلع نوقفتم ةنسلا لهأ :لزانملا حرش يف ميقلا نبا لاق لصف : هللا همحر لاق

 لب نيهجو نم اضوغبم هلل ابوبحم نوكيو .نيفلتخم نيهجو نم ةوادعو هلل ةيالو هيف نوكي دحاولا

 : ىلاعت لاق اك نوكيف .رخآلا نم برقأ امهدحأ ىلإ نوكيو ءرفكو ناميإو قافنو ناميإ هيف نوكي
 مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤي اموإ» :لاقو ١71[ : نارمع لآ] «ناميإلل مهنم برقأ ٍذئموي رفكلل مهإ»
 اذه عم ناك نإف ,.كرشلا ةنراقم عم ناميإلا ىلاعتو كرابت مهل تبثأف ٠١5[ :فسوي] #نوكرشم

 نوبكترم مهو هلسرب قيدصت هعم ناك نإو .ناميإلا نم مهعم ام مهعفني مل هلسرل بيذكت كرشلا

 نم مظعأ ديعولل نوقحتسم مهف رخآلا مويلاو لسرلاب ناميإلا نع مهجرخي ال كرشلا نم عاونأل

 اهنم مهجورخ مث رانلا رئابكلا لهأ لوخد ةنسلا لهأ تبثأ لصألا اذبمو ءرئابكلا لهأ قاقحتسا

 مل نموه : ىلاعت هلوق يف اههنع هللا يضر سابع نبا لاقو :لاق .نيببسلا نم مهب ماق امل ةنجلا مهلوخدو

 رفاك وهف هلعف اذإ ةلملا نع لقني رفكب سيل [5 : ةدئاملا] 4نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي

 خيشلا لاقو .همالك ىهتنا ءاطعو سواط لاق كلذكو .رخآلا مويلاو هللاب رفك نمك سيلو
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 اذهو .قافنو ناميإ دبعلا يف نوكي هنإ نولوقي فلسلاو ةباحصلا ناك : ةيميت نبا ينعي نيدلا يق

 يف ريثك اذهو ١717[ :نارمع لآ] «ناميإلل مهنم برقأ ٍذئموي رفكلل مهو : لجو ّزع هلوق هيلع لدي
 لاق اذهو .كلذ ىلع نالدي ةئسلاو باتكلاو ,قافنو ناميإ هيف نوكي بلقلا نأ نونيبي فلسلا مالك
 ناميإلا نم هعم ناك نم هنأ ملعف . «ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم رانلا نم جرخي» : دلك يبنلا

 جرخن مث .هعم ام ردق ىلع رانلا يف بذعي اذهف قافنلا نم ريثك هعم ناك نإو رانلا يف دلخي مل ليلق لقأ

 ةبعشو رفكلا بعش نم ةبعشو ناميإلا بعش نم ةبعش هيف نوكي دق ناسنإلا نأ اذه ماتو لاق نأ ىلإ
 لاق اك ةيلكلاب مالسإلا نع لقني يذلا رفكلا نود رفك هيفو ًابلسم نوكي دقو .قافنلا بعش نم

 .ها فلسلا لوق ةماع اذهو رفك نود رفك هريغو سابع نبا ةباحصلا

 فلسلا نم عامجإلا مهتياكح رظناو لصفلا اذه لمأتف :اذه دعب روكذملا ناهيلس خيشلا لاق
 ايطاخم لاق .ةديدع ارارم مدقت امك هئطخ مثإ هنع عوفرم كلذ نإف ,ءىطخملا يف اذه نأ نظت الو
 متنأ نونظت امب نورفكت لب ,رفكلا نم ليلقلا لقأب نورفكت نآلا متنأف : هعابتأو هاخأ ةيباهولا ةعامج
 نم افئاخ هوَترفك نم ريفكت نع فقوت نم نأ مكدنع نإف «مالسإلا حيرصب نورفكت لب ىرفك هنأ

 مكجرخي نأ ميظعلا هللا لأسن «رفاك مكدنع وهف مالسإلا تامالع هيلع ىأر نم ريفكت يف ىلاعت هللا
 نييبنلا نم مهيلع معنأ نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا مكايإو انيدبي نأو ءرونلا ىلإ تاءلظلا نم
 . نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 زوجي ال هنأ مهعامجإو ملعلا لهأ مالك نم كل مدقت دق لضف .روكذملا نايلس خيشلا لاق مث
 طورش عمجي مل نم نأ مدقتو .ًاعامجإ داهتجالا طورش عمج نم الإ نيدلا يف هب متؤيو دلقي نأ
 أرقم ناك نم نأ ةنسلا لهأ عامجإ ًاضيأ مدقتو .هيف فالخ ال اذه نأو ديلقتلا هيلع بجي هنأ داهتجالا
 ماقت ىتح رفكي ال نأ كرشلا وأ ربكألا رفكلا نم ةلصخ هيف ناك نإو «هل ًامزتلم كي لوسرلا هب ءاج امب
 مسقي يذلا نأو .ينظلا ال يعطقلا عامجإلاب الإ موقت ال ةجحلا نأو ءاهكرات رفكي ىتلا ةجحلا هيلع
 .دوجولاك : مالسإلا نيد نم تايرورضلا راكنإب الإ نوكي ال رفكلا نأو .هبئان وأ مامإلا ةجحلا
 اذإ لوسرلاب رقملا ملسملا نأو ,ةالصلا بوجوك :ةرهاظلا رومألا راكنإب وأ ؛ ةلاسرلاو «ةينادحولاو
 نم ريفكت نع يشاحتلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نأو ءرفكي ال هلثم ىلع ىفخت ةهبش عون ىلإ دنتسا
 مهررضل ًاعفد مهلتقب رمألا عم عدبلا لهأ ةمئأ ريفكت نع نوفقي مهنإ ىتح مالسإلا ىلإ بستنا

 رفكلا لك رفكي الو .كرشلاو قافنلاو ناميآلاو رفكلا هيف عمتجي دحاولا صخشلا نأو .مهرفكل ال
 نأو قافنلا تامالع ضعب هنم ترهظ ولو ًايذاك وأ اقداص ناك ءاوس هنم لبق مالسألاب رقأ نم نأو

 ةفيعض تناك ولو ةهبشلا كلذكو .رفكلا نع رذع لهجلا نأو .عدبلاو ءاوهألا لهأ مه نيرفكملا
 ةعامج اهب متقراف يتلا هذه مكتعدب نع رجزلل ةيافك اذه يفف تقفو نإف , مدقت امه كلذ ريغو
 . لماكلا داهتجالا لهأ نع مهلقنو ءاملعلا مالك انيكح نكلو طبنتسن مل نحنو . مهتمئأو نيملسملا
 مالسإلا نم هجارخإ وأ ملسملا ريفكت نم : هيلإ متبهذ ام ةحص مدع ىلع لدت هوجو ركذ ىلإ عجرنلف
 نورفكت ام كلذ ريغ ىلإ هب حسمت وأ بقب كربت وأ ٠ هللا ريغل حبذوأ ٠ هللا ريغل رذن وأ هللا ريغ اعد اذإ
 :لوقنف ءابرحو ارفك مالسإلا دالب متلعج ىتح كلذ لعف نم رفكي ال نم نورفكت لب ؛ .ملسملا هب

 كك



 . طابنتسالا مكلثمل زوجي ال هنأ ىلع عامجألا مدقت دقف .نآرقلا نم متطبنتسا ام كلذ يف مكتدمع

 مويلاو هللاب نمؤي دحأل لحي الو ,ملعلا لهأب ءادتقالا ريغ نم متمهف ام ىلع اودمتعت نأ مكل لحي الو

 لهأ ضعبب نودتقم نحن متلق نإف .مالسإلا ةمئأب ءادتقا ريغ نم متمهف ايف مكدلقي نأ رخآلا

 ءاكرش نوكي ام لاعفألا هذه نم نأ ىلع مكقفاون نحنو معن انلق . كرش لاعفألا هذه نأ يف ملعلا

 ؛نآرقلا يف هناحبس هللا ركذ يذلا ربكألا كرشلا وه اذه نأ ملعلا لهأ مالك نم متذخأ نيأ نم نكلو

 ؟رفاك وهف هرفك يف كش نم نأو نيدترملا ماكحأ هيلع يرجتو همدو هبحاص لام لحي يذلاو
 انل اونيب

 اوفلتخا مأ هيلع اوعمجأ له هعضاوم اوركذاو .مهمالك انل اولقناو نيملسملا ةمئأ نم كلذ لاق نم

 نإو .هفالخخ ىلع لدي ام اندجو لب اذه مكمالك دجن ملو ملعلا لهأ مالك ضعب انعلاط نحنف ؟هيف

 عمجملا ماكحألا راكنإب وأ كلذ هبشأ امو ةلاسرلاو ةينادحولاو دوجولاك تايرورضلا راكنإب رفكلا

 / الهاج كلذ ركنأ نم نأ عم اههبشأ امو ةسمخلا مالسإلا ناكرأ بوجوك ايعطق ارهاظ اعامجإ اهيلع

 يتلا رومألا هذهف وو هلوسرو ىلاعت هلل ابذكم نوكي ٍذئنيحو ةلاهجلا هعم لوزت افيرعت فرعي ىتح رفكي

 انلق .ماعلاو صاخلا هفرعي ارهاظ اعامجإ اهيلع عمجم يه متلق نإو «تايرورض تسيل اه نورفكت

 نأ الضف ؛دحاو وأ ةرشعوأ ةئام ىتحو مهنم فلأ مالك اونيبف الإو كلذ يف ءاملعلا مالك انل اونيب مكل

 يهو خيشلا ىلإ ةبوسنم عانقإلا يف يتلا ةرابعلا الإ اودجت مل نإف ةالصلاك ًارهاظ ًاعامجإ نوكي
 لعج نم

 لوزتل ملعلا لهأ مالك نم اهليصفت مكنم بلطنو ةلمجم ةرابع هذهف هرخآ ىلإ طئاسو هللا نيبو هنيب

 اوركذ لب ءاهب نورفكت يتلا ءايشألا هذه يف مهمالك تايصوصخ ىلع هبتك يف اهلقنو اهدروأ نم مالك

 روبقلا بارت ذخأو حسمتلاو كريتلاك تاهوركملا يف هودع اهضعبو ءاعدلا ضعبو حبذلاو رذنلا

 تيبملا هركيو :لاق . هل ظفللاو عانقإلا بحاص مبنم مهبتك يف ءاملعلا ركذ دقو .اهب فاوطلاو كريتلل

 ٍف اهسدو هيلإ عاقرلا ةباتكو هريخبتو هب فاوطلاو هليبقتو هقيلختو هقيوزتو هصيصجتو رقلا دنع

 باتك ةرابع تهتنا . ىهتنا عدبلا نم هلك كلذ نآأل , ماقسألا نم ةبرتلاب ءافشتساالاو باقثالا

 نم اهضعبو ءاهاوس باتكلا اذه يف هنم لقنأ ملو اهفورحب «ةيباهولا ىلع درلا يف ةيحلإلا قعاوصلا»

 , عانقإلا باتك نع هلقن ام رخآ ىلإ اهب فاوطلاو كّربتلل روبقلا بارت ذخأو حسمتلاو كربتلا ةهارك

 اهليبقتو روبقلا ةرايز ماكحأ ركذ دنع لوألا بابلا رخآ يف هلقن بساني ةلبانحلا بتك لجأ نموهو

 اذه مالك تعبتأ ينكلو «مهريغو ةيعفاشلا ةمئأ نع كانه هتركذ امم كلذ هيشأ امو ءاهب فاوطلاو

 هنمو كانه هركذ نع انه هركذب تيفتكاف هنيب قيرفتلا أشأ ملو « ضعبب هضعب انه لضافلا يلبنحلا

 ءايبنألا روبق مهتارايز يف ةنسلل نيفلاخملا كرشب ريبعتلا يف ميقلا نباو ةيميت نبا مامإلا مالك نأ ملعي

 نب ناميلس خيشلاو ,كرشلا ةقيقح هنم دوصقملا سيلو .رجزلا ىلع لومحم مهب مهتئاغتساو ءايلوألاو

 مدع يف رصحنم ابلاغ وه اذه هباتك يف همالك «ةيفاإلا قعاوصلا» باتك بحاص اذه باهولا دبع

 .نيعمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسو نيلسرملا ديسل نيرئازلاو نيثيغتسملا ريفكت
 هنكلو .ءاحلصلاو ءايبنألاب ةثاغتسالاو ةرايزلا عنم نم ةيميت نبا بهذم ىلع هنأ همالك نم رهظيو

 يف مدقت ام ريغ روكذملا هباتك نم ءيش لقنل ةجاح َرأ مل كلذلو ةيباهولا مامإ هيخأك |مهلعاف رفكي ال

 اذهب اهتقحلأو هذه هترابع تبتكف اذه يباتك فيلأت مامت دعب الإ هباتك ىلع علطأ لو اميس ال ةرابعلا هذه

 و



 اهليبقتو اهبييطتو روبقلا قيلخت ةهارك هنع لقن يذلا عانقإلا باتكو .كلذ ملعيلف اقاحلاإ عضوملا

 بهذم بتك لجأ نموه كلذ وحنو اهتبرتب ءافشتسالاو اهيلإ عاقرلا ةباتكو اهب فاوطلاو اهريخبتو

 نباو ميقلا نباو ةيميت نبا بتك دامتعا نم رثكأ مهدنع ةدمتعملا هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلا

 اجنلا يبأ خيشلا ةمالعلا مامإلا فيلأت وه هنأل ,تاجردب دمحأ مامإلا بهذم ماكحأ يف يداحلا دبع

 .474 ةنس لوألا عيبر رشع عباس سيمخلا موي قوتملا يلبنحلا يواجحلا دمحأ نب ىسوم نيدلا فرش

 بابلا رخآ يف اهنع لقنلا يتأي يتلا بهاذملا رئاسو دمحأ مامإلا بهذم نيب فالخ ال نأ ملعت هبو

 ءايبنألا نم اباحصأب كربتلل روبقلا راوز ضعب اهمرجي ىتلا رمألا هذه نأ يف باتكلا اذه نم لوألا

 نباو ميقلا نباو ةيميت نبا اهب لوبي يتلا ةميظعلا ةجردلا يف عنملا نم يه تسيل نيحلاصلاو
 نم لب ركنلا مظعأ نم كلذ نأ عماسلل ليخت ةجرد ىلإ اهنم عنملا يف نوغلابيو مهبتك يف يدالا دبع

 رجزلل تاغلابملا هذه نوغلابي امنإو .ةقيقح كلذ لعاف ريفكت ىلإ نوبهذي ال مه اوناك نإو رفكلا رفكأ

 ةفئاط تمهوأ يتلا تاغلابملا هذه لك لامعتسا مهل يغبني ناك ام نكلو «تايبنملا كلت باكترا نع

 ,كلذ مهوب الف نوفراعلا دمحأ مامإلا بهذم ءاملعامأ ؛ كلذبو ةرفاك ةلاض اهلك ةمألا نأ ةيباهولا

 ءاذه عانقإلا باتكك اهب ىتفملا ةدمتعملا مهبتك نم اهنوذخأيو بهذملا ماكحأ نوفرعي مهنأل

 نإو بهذملا هب اوفلاخ اهيف هقفلا ماكحأ يف يداحلا دبع نباو ميقلا ن نباو ةيميت نبا مالك نوربتعي الو

 ةنسلاو باتكلا ظفحو نونفلا يف رحبتلاو لضفلا ةرثكو ملعلا ةعس نم مهريغ دنعو لب مهدنع اوناك

 مهادأ ام بسحب ءايشأب اودرفنا مهنكلو .نيدلا ةمئأو ظافحلا نم ريثك ىلع اهم اوزاتما يتلا ةجردلا يف

 نيدلا يف مهتالز نم اهودعف هريغو دمحأ مامإلا بهذم ةيميت نبا اميس الو ءاهيف اوفلاخ هيلإ مهداهتجا

 ةثئاغتسالا مهعنم كلذ نمو .هلوسرو هلل ةحيصن نيملسملا ةفاك مهعابتا نم اورذحو اهوبنتجاف

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص .نيلسرملا ديس اهيس الو ءايلوألاو ءايبنألا ةرايزل رفسلاو

 رباكأو نيدلا ةمثأ نم مهنأ يداحلا دبع نباو ميقلا نبا هيذيملتو ةيميت نبا يف دقتعأ نأ ملعا

 عنم ةعدب يف ةءاسإلا ةياغ اوؤاسأ نإو ًاريظع عفن مهملعب ةيدمحملا ةمألا اوعفن دقو .نيملسملا ءاملع

 لبق ينإ ميظعلا هللاب مسقأو .ةميظع ارارضأ نيملسملاو مالسإلا اهم اورضأو ةثاغتسالاو ةرايزلا

 . كلذ ىلع ءىرتجي ًايلسم نأ دقتعأ نكأ مل لب يبنلا نوؤش ين بابلا اذه يف مهمالك ىلع عالطالا

 يف ًاببس نوكأ نأ نم ًافوخ اهيلع درلل ولو اهركذ ىلع رساجتأ الف مهتارابع ركذ يف ركفتأ رهشأ ذنم ينإو

 نم كلذ انعنمي الو مهتاين بسحب مهلماعيو مهمحر يو مهل رفغي هللاف .اهتعاظف ةدشل اهرشن ةدايز

 صلاخلا مهملعب انعافتنا نأ امك ءوبني دق فيسلاووبكي دق داوجلاف « .مهملعب عافتنالاو مهيلع محرتلا

 هيف مهؤطخ ناك اذإ اميس ال ًاباوص هوأر ام لكب نوضار انأ يضتقي ال بيطلا ريثكلا وهو بئاوشلا نم

 سانلا رفننو مهيلع هدرنو هيلع مهعباتن ال اذهف .ةثاغتسالاو ةرايزلا ةلأسمك ًايلج ًارهاظ ًاشحاف

 اذهل ةمدخو نيلسرملا ديسل ةبحمو نيملسملا ىلع ةقفش هيلع مهعابتا نم اننكمي ام غلبأب مهرذحنو
 مهملع يقابب ىرخأ ةهج نم عفتننو هومعز ام ال نيملاعلا بر هللا يضري يذلا وه كلذف نيبملا نيدلا

 كاذ نم عنشأ مهنع حص نإ اذهف .ىلاعت هللا بناج يف ةهجلاب لوقلا نم مهيلإ بسن ام ىوس
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 نم كلذ هبشأ امو نينيعلاو نيديلاو هجولاو شرعلا ىلع ءاوتسالاو ةيقوفلا تابثإ معن . تاجردب

 اهقئاقح ملع ضيوفت عم هيبشت الو ليوأت ريغ نم ةنسلاو باتكلا يف تدرو يتلا ىلاعت يرابلا تافص

 فلخلا نم ريثكو فلسلا بهذم وهو ةئداحلا تاقولخملا تافص هبشت ال اهأب مزجلاو ىلاعت هيلإ

 نودعي ال نيلوؤملا نأ امك ءعورشمو لوبقم نسح لب عونمت ريغ اذهف «قالطإلا ىلع ةيفوصلاو

 حيرصتلا نكلو ,«نيدحلملاو ةرفكلا تاهبش نع اوباجأو نيدلا نع اوماح دق كلذب مهنأل «نيئطخم

نم دحأ نع درو الو الصأ ةئسلاو باتكلا يف ءاملعلا لاق امك دري ملولعلا ةهج يأ ةهجلا ظفلب
 فلسلا 

ثم هلوقف هب لئاق هنأ ةيميت نبا نع حص نإف ءاعطق
 عونمت دودرم ةرايزلل رفسلاو ةثاغتسالا يف هلوق ل

 ميسجتلا داقتعا مزلتسي كلذ نأل ةهجلاب نيلئاقلا رفكب ءاملعاا ضعب لاق دقو ,عومسم الو لوبقم ال

 سيل بهذملا مزال نأل مهريفكت مدعو مهعيدبت ىلع ءاملعلا روهمج نكل «لجو زع هللا بناج يف

 اوفلاخي مل يذلا مهملع رئاسب عفتننو كلذ نيروكذملا هيذيملتو ةيميت نبا لاوقأ نم ضفرنف بهذمب

 الثل مهبتك يف ةعلاطملا نيرصاقلا ةبلطلاو ماوعلا نم ءاملعلا ريغل يغبني ال نكلو .ةّئسلا لهأ هيف

 ينإو «مهضعب يف كلذ اندهاش [ى مهبولق نم اهرثأ لاوز رسعيف ةعونمملا مهعدب مس مهيف يرسي

 كلت نم هيف ةمأآلا اوفلاخو هوعدتبا ام ريغ يف مهئارآ ةدوجو مهتارابع نسحو مهلاوقأ دامتعا ببسب

ىلع هللا ةجحك يبتك ضعب يف ميقلا نباو ةيميت نبا نع تلقن دق ةمومذملا ةمولعملا لئاسملا
 نوملاعلا 

 نيزتتو سوفنلا هب بيطت ام امهريغو نيرادلا ةداعسو
 ءانثلل لهأ ةهجلا| هذه نم مهو « سورطلا هب

 ةهج نم مهنأ امك «نيبملا نيدلا اذه مهتمدخب هنوقحتسي ام غلبي ال مهيلع ينثملا غلاب |مهمو ليمجلا

 مهعدبب مهتيذأب هنوقحتسي ام غلبي ال ماذلا غلاب امهمو . عينشلا مذلل لهأ ةموؤشملا عدبلا كلت

ا روهمج مهو كلذ لعفي نم ليلضت يف مهبتك يف مهتغلابمل نينمؤملا نيب اهب مهقيرفتو نيملسملا
 ةمآل

 الإ أشنت مل ةيباهولا ةقرفو ,نيحلاصلا هللا دابعو نييبنلا رئاسو نيلسرملا ديس ىلع مهتءارجو .ةيدمحملا

تمئأ رباكأ مهو 2. مهنع لإ هياور امل سيلو مهتم
 ام ىفخب الو .اهتياوغو اهلالض بسسو اهتداقو اه

كلذ عمو .نيملسملاو مالسإلا ىلع ةميظعلا رارضألا نم لصحي لزي مو اهنم لصح
 يف انغلاب اههمف 

لاعت هللا وفع مظاعتي ال هلك كلذ نإف اهنع تأشن يتلا ةميظعلا رارضألاو مهعدب ةعانش
 نست مهنع ى

افعض نم ريثك نكلو ؛ مهتانسح ةرثكو مهتاين
 نود نم مهبتك اوعلاط اذإ ماوعلاو ةبلطلا ء

 ام ىلع هيبنت

اخ عدبلا كلت مهعادتبا ةهج نم مهيلع عينشتلا ببسلا اذهل انيلع بجوف ؛ مدقت
 نم ذخأنو ةص

 هللا لأسأو «نيتلاحلا نيب قرفو اذه يباتك ىلع علطملا اهيأ كلذ ملعاف .ةصلاخلا مهدئاوف مهملع

 ةعومج يف اهتيأر ةرابع انه لقنأو . نيتهجلا نم انتاين نسح ىلع مهايإو ىنبيثي نأ ىلاعت
 لع لمتشت

ألا نسحلا يبأ ةنسلا مامإ نع هلقن دعب اهادحإ يف ةرابعلا هذه ركذ ةيميت نبا مامإلل ىواتف ةلمج
 يرعش

 باتكلا يف ةدراولا لجو ٍّرع يرابلا تافص رارمإ نم هبهذم قفاوي ام يلازغلا مامالاو نيمرحلا مامإو

 يف فلاخي ةيميت نبا يأ :هنوك عم فلسلا بهذم وه امك هيبشت الو ليوأت نودب اهرهاظ لع ةئسلاو
عو هيلع عنشيو هبهذم ىلع ةيدمحملا ةمألا مظعم يذلا ةئسلا لهأ مامإ يرعشألا هبتك

 هعابتأ ةمثأ ىل

 ام اهب ىوقو مهتارابع هبتك نم اهريغو ىوتفلا هذه يف مهنع لقن املف «يلازغلا مامإلاو نيمرحلا مامإك



 تلق :هظفل ام كلذ مهنع لقن نأ دعب هنع افعو هللا همحر لاقف ,ركذ ام ريغ يف مهتفلاخم نع عجر هنأ
 نم لك سيلو .بابلا اذه يف ةمئألا ضعب ظافلأ ركذ باوجلا اذه نم ضرغلا نأ لئاسلا ملعيلو
 يف دوادوبأ هاور يذلا هنع روهشملا همالك يف لوقي هنع هلا يضر لبج نب ذاعم ناكو .هب ملكت نم لك نم لبقي قحلا نكلو ءاذه ريغ يف هلوقي ام عيمجب لوقن مهريغو نيملكتملا نم هلوق نم ائيش انركذ
 اولاق .ميكحلا ةغيز اورذحاو .ارجاف لاق وأ ءارفاك ناك نإو هب ءاج نم لك نم قحلا اولبقا : هنئس
 ةيميت نبا ةرابع تهتنا .هانعم اذه امالك وأ رون قحلا ىلع لاق ؟قحلا لوقي رفاكلا نأ ملعن فيك
 . اهتم سانلا رذحنو اهرذحن انإو ميكحلا ةغيز يه هذه هتعدب نإ يرمعلو .اهظفلب

 عباسلا هيبنتلا
 امك ميجرلا ناطيشلا كعدخم نأ هنيقي كشلاب باشي الو هنيد هيلع زعي يذلا ملسملا ابمأ كايإ

 نم مه يداهلا دبع نباو ميقلا نباك هتعامجو ةيميت نبا اذه هلوقب لوقعلا فاعض نم كريغ عدخ
 ملعأ مهف كلذك اوناك اذإو . مالعألا ءاملعلا نم مهيلع دري نم فارتعاب مالسإلا ةمئأو ءاملعلا رباكأ
 نيملسملا روهمج هيلع ام نالطب مهل رهظ نأ الولو .ةمئآلاو ةمألا اهيف اوفلاخ يتلا لئاسملا هذهب كنم
 ىلع مهنأ ىلع رهاظ ليلد اذهف .نيملسملا نم هب نيثيغتسملاو نيلسرملا ديس راوز كلذ نم اونثتسي لو نيكرشملا ةلمج نم مهلعج ىلعاو رساجت امل مهب ةثاغتسالاو نيح اصلاو ءايبنألا روبق ةرايزل رفسلا نم
 اذه يخأ اي ناطيشلا كل لاق اذإف . قلخلا اوعاري لو هديحوتو ىلاعت هللا بتاج اوعار امنإ مهنأل .ىحلا
 : باوجلا يف هل لقف لالضلا ليبس ىلإ كريغ قاس امك ةلطابلا تابيومتلا هذهب كقوسي نأ دارأو لاقملا
 هللا نكلو ءاملعلا ملعأو ةمئألا رباكأ نم ًاضيأ مه ءاوهألاو عدبلا باحصأ ءاسؤرو لالضلا ةمئأ نإ
 فالتتخا هتمأ يف عقيس هنأب هل ىلاعت هللا ميلعتب لي انيبن ملعلو .ءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهي ىلاعت
 ةعبرألا بهاذملا لهأ مهو .نيملسملا روهمج وهو مظعألا داوسلا عم نوكن نأ انرمأ نيدلا يف
 .ةيميت نبا عدب نوفلاخم مهعيمج مهو ةيدمحملا ةمألا يه هذهف .نيثدحملا رباكأو ةيفوصلا انتاداسو
 ةلاض اهرسأب ةمألا نوكتو أطخلا ىلع ءالؤه لك نوكيفأ نآلا ىلإ لَو هدهع نم فولأ فولأ فالآ ٌلامعو الع هوجولا لك نم لضفأو ةفرعم عسوأو اقوذ ملسأو |مهف قدأو املع هنم رثكأ وه نم مهيفو
 دقاف ميهب لهاج لك الإ هلبقي ال امم اذه .ىدمحلاو قحلا ىلع ةيباهولا ةفئاطو ةيميت نباو .كلذب
 مالعألا ءاملعلا نع الضف ماوعلا ىلع ىفخي الو .مالسإلا ةمئأ ءارآ نم ال ماهوألاو تالايخلا عون نم هنأ للع رهاظ هشحف ةّدشل رظنلاب عدبلا هذه يف هؤطخو امس ال .ميلسلا قوذلاو لقعلل
 ناسحتسا ىلإ مالحألا فاعض اهب تدق يتلا ةلطابلا كفراخزب يندوقت نأ ناطيشلا اهمأ ردقت الف
 نيحلاصلاو ءايبنألا ةرايزل رفسلا ةيعورشم وهو .مالسإلا نساحم حابقتساو ةرهاظلا هحئابق
 نم مهعبتا نملو مهل كليوست امأو . مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا مهديس اهيس الو مهب ةثاغتسالاو
 لطابلاب قحلا كييومت نم وهف .ديحوتو ىلاعت هللا بناجل ةاعارم مهتعدب يف نأ لوقعلا فاعض
 ىلإ هنالطب روهظ عم هيلع هجاور هللا دارأ نم ىلع الإ جوري ال كلذ نكلو .لطاعلاب يلاحلا كطلخو
 نيبلا حضاولا يلحلا نم ذإ .ءايلعلاو ءالضفلا نم هقوف نمع ًالضف ءالهجلا لهجأ ىلع ىفخت ال ةجرد
 هديحوت ىلع ةظفاحملاو ىلاعت هللا بناج ةاعارم نأ رون ىندأ هبلق يف هللا عضو نم ىلع ىفخي ال يذلا
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عت هللا مظع دقو .ىلاعت هللا هرقح نم ريقحتو ىلاعت هللا همظع نم ميظعتب نوكت امنإ
 هءايبنأ ىلا

 هناحبس مهلعج دقو «ىلاعتو هناحبس هيلإ عجار ةقيفحلا ْق ميظعتلاف .هلجأل مهانمظعف هءايفصأو

 انل مهطيسوت يف هل اعبت انجئاوح ءاضقل لجو ّزع هل مهانطسوف هنيد عئارش غيلبت يف انل طئاسو ىلاعتو
 ةطساو الب ىلاعتو هناحبس هنم انجئاوح بلطل الهأ نوكن نأ نع انسفنأل اراقتحاو هعئارش غيلبت يف

 كانرقحف ناجلاو سنإلا نم كعبتا نمو ناطيشلا اهأ كرقح دق ىلاعت هنأ اك انبويع ةرفوو انبونذ ةرثكل
 ءانيلع اهيقلتو انيلإ اهقوست يتلا تاهيومتلاو سواسولا هذه كنم لبقن ال نأ كريقحت نمو .كلذل
 رقحنو هضغبأ نم هضغبي ضغبنو همظع نم مظعنو هبحأ نم هبحب بحن ىلاعتو هناحبس هديبع نحنف

 مبتدق نيذلا نوعدتبملا كئلوأ ال هديحوتو ىلاعت هللا بناحل نوعارملا هلل دمحلاو نحنف .هرقمح نم

 2 مظعألا هبيبح ايس الو هئايفصأو ىلاعت هللا ءايبنأ قح يف ريصقتلا ىلإ كتابهمومتو كفراخز مامزب

 الإ ةوق الو لوح الو ميجرلا ناطيشلا كلذ بلغت سواسولا كلت در يف ملسملا اهبأ اذه تلعف اذإف

 . ميظعلا لعلا هللاب

 نماثلا هينتلا

 عنتمال ةيميت نبا همعز امك ميرحتلا هك يبنلا ربق ةرايزل رفسلا يف مكحلا ناك ول هنأ ملعا

 رقحأ نم لب ندملا رقحأ نم ةرونملا ةنيدملا تراصلو مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز نم كلذل سانلا

 ةرايز نإف ءاهيف ِةْقكك فيرشلا هربق دوجول يه امنإ اهترامع نإف ءاعقلب ابارخ نوكت تداكو ىرقلا

 مهتليسو نوكيل لي هلجأل وه امنإ كلذ لك اهيف مهترواجمو اهيلإ مهددرتو اهايإ مهمايتناو اهل نينمؤملا

 لَو هنأ نايمعلا هدلحج نإو سمشلا نم حضوأ اتوبث مهدنع تبث هنأل .مهتداعس يف ىلاعت هللا ىلإ

 هيلإ رفسلا عرشي كي فيرشلا هدجسم اذه ليق نإف . ىلاعت هللا ىلإ اهحجنأو اهلجأو لئاسولا برقأ

 دجسملا دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» : لب اهيف لاق يتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ هنأل قافتالاب

 ةثالثلا ةلمج نم وه صقألا دجسملا اذه باوجلا يف هل لاقي «ىصقألا دجسملاو اذه يدجسمو مارحلا

 ةمكحم ةساير ةفيظو يف نامزلا نم ةدم فيرشلا سدقلا يف تنكس دقو ًادج ًاليلق الإ هراوز ىرن الو

 «لقأ ةبيرقلا تاهجلا نم مهو ةديعبلا تاهجلا نم راوزلا ةلق نم كلذ تدهاشف ةيئازجلا رومألا

 يف مهلزانمو ةدلبلا لهأ نم ليلقلا الإ اهرضحي ال اهدجسم يف ةعامجلا ةالص نأ كلذ نم بجعأو

 لهأ نم اهرواج نمو اهلهأ نأش اذه ناك اذإو «مبنم ليلقلا الإ ابلاغ اهيف نولصي دجسملا راوج

 سداقملا تيب يف مهدباعمل دوهيلاو ىراصنلا تارايز الولو «ةديعبلا دالبلا لهأب كلاب ايف ةبيرقلا دالبلا
 .هيف ةشيعملا بابسأ ةلقو سانلا نم هباتني نم مدعل ةريقحلا ىرقلا ةلمج نم دعي سدقملا تيب ناكل

 نم لكل ةرسيتم ةلوهسلا ةياغ يف هترايزو ماشلا دالب يف رومعملا طسو يف هعقوم نأ عم هناش اذه

 انديس اوروزيل ىراصنلا ديع مسوم يف مهرثكأو نيملسملا نم ليلقلا الإ هروزي ال اذه عمو ءاهءاش

هرفسب يوني نمو فئاوطلا رئاس نم مسوملا كلذ يف سانلا تاعام اورظنيو . مالسلا هيلع ىبسوم
 

 تيب يف ءايبنألا روبق ةرايز ابلاغ نووني امثإو دجو نإ ردانلا نم ردنأ ةصاخ ىصقألا هدجسم يف ةالصلا

 رفسلا ميرحت يف هتلز ىلع ةيميت نبا اوعبتاول نيملسملا نأ ملعت كلذ تملع اذإ .هرواج امو سدقملا

 ءيش كلذ نأ رهاظو ءاعقلب ارفق مالسلاو ةالصلا هيلع هتنيدم تحبصأل كلي فيرشلا هربق ةرايزل
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 لي فيرشلا هبانحجل ةياعر هبلق يف ناك نم لك هنسحتسي الو نيملسملا ةعامجو هلوسرو هللا يضري ال
 .كلذب نولابي ال ةيعدبلا لئاسملا هذه يف ةيميت نبا عابتأ نم مهتلكاش ىلع ناك نمو ةيباهولا معن
 هريقل ةمآلا رجهو هدلب بارخب ةالابملا ىلع مهلمحت يتلا ةجردلا هذه مهمولق يف اط سيل دي هتبحم نآل

 هتبحم نيبو مهنيب اميظع ازجاح لعج يذلا مالظلا نم مهبولق يف خسر املو .ةدحاو ةلمج هه فيرشلا
 اهيف تيوقو مهرمأ اهيف لحفتسا يتلا مهدالب نم دجن لهأ نم لجر ينربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 ةيويندلا بابسألا نم اهريغو ةراجتلل ةرونملا ةنيدملا ىلإ نورضحي اهلهأ نم ريثكلا نأ مهتعدب
 بترت ام ضعب اذهف كك فيرشلا هربق اوروزي نأ نود نم مهدالب ىلإ نوعجريو مهتاجاح نوضقيف
 .دادسلا قيرط هتبناجمو داسفلا نع ةيميت نبا ةعدب ىلع

 عساتلا هيبتلا
 ةرايزل رفسلاو ةثاغتسالا ةيعو رشم ىلع باتكلا اذه يف نيهاربلا ةماقإ ةرثكب دصقأ مل ينأ ملعا

 ربلا لضفأو تانسحلا نسحأو تابرقلا برقأ نم اهنأ تايثإو نيعمجأ مهيلعو هي نيلسرملا ديس
 عابتأ كلذب عنقأ نأ هلي مظعألا هلوسرو ىلاعت هللا دنع تالبقتملا لئاسولا مظعأو تاعاطلا لمكأو
 بهاذملا ذاذش نم مهنأش هيجعأ نمت رغصلا نم مهتعدب نابلب ىذغ نمو ةيباهولا نم ةيميت نبا

 مهمدو مهمحلب ةعينشلا ةعدبلا هذه تجزتما نأ دعب مهحاجن يف لمأ ال ءالؤه نإف .ىرخألا
 ةركلا نم قذاحلا يبصلا نكمت مهنم ناطيشلا نكمتو بولكملا يف بلكلا ءاد نايرس مهيف ترسو
 فيك هنأ الإ رمألا اذه يف ثحبلا عمس اذإ مهدحأ روصتي ال ءالؤه لثمف .ءاشي فيك اهب بعلي
 ايف كلذ ناك امك أدبأ كلذ لبقي هنأ هسفن يف ردقي الو ةلدألا نم هيلع دري ام دري فيكو مصاخيو لداجي
 افع مهمالك نم اذه ملعيو . يداحلا دبع نباو ميقلا نبا هيذيملتو ةيميت نبا مهمامإ نأش ءاملعلا هلاق
 امو اهيف مهقلخ كلذ نأ ملسي هذه مهعدب ثاحبأ يف فاصنإب مهبتك علاط نم لكو ؛ مهنع هللا
 .ليوهتلاو ميهوتلاو لييختلاو سيبلتلاو هيومتلا نم دحاو طمن ىلع اهيف مهعيمج مالكو هيلع اولبج

 ةيباهولاك مهبهذم لهأ نم ناك اذإ اميس الو مهتعدب ىلع ىرجو مهنأش هبجعأ نمت مهدعب ءاج نمف
 لقن امك عمطم هيف يريغل الو يل سيلو هيلإ ليبس ال اذه هيلع ةجحلا ةماقإب كلذ نع عجري فيك
 ديسلا ةمالعلا ىلع «مارحلا دلبلا ءارمأ نايب يف مالكلا ةصالخ» هباتك يف نالحد دمحأ ديسلا يديس
 درلا يف هفلأ يذلا هباتك يف دادحلا يولع نب هللا دبع يديس بطقلا نبا نسح نب دمحأ نب يولع
 تلصو امل : هيف لاق «ماوعلا لضأ يذلا يدجنلا ىلع درلا يف مالظلا ءالج» ىمسملا ةيباهولا ىلع
 لبنس رهاط خيشلا ةمالعلاب تعمتجا امههنع هللا يضر سابع نب هللا دعب ةمألا ريح ةرايزل فئاطلا
 هامس ةفئاطلا هذه ىلع درلا يف اباتك فلأ هنأ ينربخأف يعفاشلا لبنس دمحم خيشلا ةمالعلا نبا يفنحلا
 نم امأو .هبلق يف يدجنلا ةعدب لخدت مل نم هب عفني هللا لعل يل لاقو هراربألا ءايلوألل راصتنالا»
 تهتنا «هيف نودوعي ال مث نيدلا نم نوقرمي» يراخبلا ثيدحل هحالف ىجري الف هبلق يف تلخد
 نم ملعي نأ دعب عدتبملا امأ :نيدلا مولع ءايحإ نم ملعلا باتك يف يلازغلا مامإلا لاقو «هترابع
 ىلع روصقلاب لاحأو هبهذم كرتي مل هتمحفأ نإ كنإف مالكلا هعم عفني (ملقف اريسي ائيش ولو لدجلا
 اذإ يناعلا امأو ؛ ةلداجملا ةوقب هيلع سبلم تنأ امنإو هنع زجاع وهو ام اباوج هريغ دنع نأ ردقو هسفن
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 دتشا اذإف .ءاوهألل بصعتلا دتشي نأ لبق هلثمب هيلإ دري نأ نكمي لدج عونب قحلا نع فرص

 نم يدصق نكي ملاذغو .ه | سوفنلا يف دئاقعلا خسري ببس بصعتلا ذإ مهنم سأيلا عقو مهبصعت

 .مهمدو مهمحلب ةئيبخلا ةعدبلا هذه تجزتما نمت مههابشأو ةيباهولا ةياده باتكلا اذه فيلأت

 نأ ةيباهولا ريغ ةلبانحلاو امومع ةئثالثلا بهاذملا لهأ نم نيملسملا ميهفت وه ديحولا ىيدصق نكلو

 اهيف مهعينشت ةعبرألا بهاذملا ءاملع نع تلقن دقو . ةيدمحملا ةمألا روهمج هيلع امل ةفلاخم ةعدبلا هذه

 .لوبقم الو يضرم ريغ كلذ ناك نإو ءلوحفلا ءاملعلا ضعب هريفكت ىلإ زواجت لب ةيميت نبا ىلع

 وأ ناطيشلا كعدخي نأ كايإف ةيمالسإلا بهاذملا لهأ نم ينسلا ملسملا اهيأ كلذ تملع اذإف

 ةعدبلا هذه كل نيزيو .نامزلا اذه يف اورثك دقو .نارسخلا ةملك مهيلع تقح نمت هناوعأ نم دحأ

 يف نإف ةيعرشلا ماكحألا يف بهاذملا ديلقت كرتو قلطملا داهتجالا ىوعد عم ةيباهولا ةيميتلا ةثيبخلا

 ناوخإو نيطايشلا نم هناحبس هبذعتساو كسفن يف هللا قئاف نيكسملا اهيأ كنيد كاله كلذ

 .ليبسلا يدب. وهو قحلا لوقيوهو «ليكولا معنو هللا انبسحو ؛نيطايشلا

 رشاعلا هيبنتلا

 مامإلا اميس الو .هتعامج نم أدحأ وأ ةيميت نبا مامإلا نأ نيرصاقلا نم مهوتم مهوتي ال

 اهميظعتو روبقلا ةرايزل رفسلا اهيف اوعنم يتلا مهتارابعب نودصقي يداها دبع نبا ظفاحلاو ميقلا نبا

 ىلع نيقولخملا بتر تزواجن يتلا هتبتر ّيلعل ضرعتلا وأ ِةِقَي فيرشلا هماقم عضو هِي يبنلا ريق ىتح

 مه نكلو «نيبملا نيدلا اذه ةامحو نيملسملا ءاملع رباكأ نم مه مهنإف كلذ نم مهاشاح .قالطاإلا

 تماق يتلا ةلدألا نم مهل رهظ ام بسحب هودقتعا دساف داقتعاو .هوكلس كلذ يف دساف بهذم

 هلع يبنلا ماقم ولع امأ . مهفلا نم كلذ يف هللا مهاطعأ ام ردقب ةنسلاو باتكلا نم هومهفو مهدنع

 «يكبملا مراصلا» ريغ بانك ىلع هل علطأ ملف يداحلا دبع نبا امأ . مهبتك يف هونيبو هوحرش دق مهف

 ديس ىلع ةالصلا لضف يف ماهفألا ءالج» باتك هبتك نسحأ نمف ميقلا نبا امأو . هفلؤي مل هتيل ايو

 ىلاعت هللا ءاش نإ اهب هل مظعي تامهم دئاوف «نيرادلا ةداعسو» يباتك يف هنم تلقن دقو دلي مانألا

 نسحأ نمف ةيميت نبا مامإلا امأو .ةينيدلا بتكلا عفنأو لجأ نم وه «داعملا داز» هباتكو ,تابونملا

 «نوملاعلا ىلع هللا ةجح» يف هنم تلقن دقو «حيسملا نيد لدب نم ىلع درلا يف حيحصلا باوجلا» هبتك

 يف انه هل ةرابع لقنأ نأ تيأر دقو ءروجألا ىلاعت هللا ءاش نإ هب هل رثكتو رودصلا هب حرشنت ام هريغو

 باتكوهو «لوقنملا حيرصل لوقعملا حيرص ةقفاوم نايب» ب ىمسملا هباتك يف اهركذ ِةِلك يبنلا ميظعت

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم اهب فلاخ هنم عضاوم ىلع در هنأ يكبسلا مامإلا ركذ يذلا لقنلاو لقعلا

 همدقت نمت اهذخأ نإو يه روكذملا هباتك يف هِي يبنلا اهب مظع ىتلا هترابعو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم

 نموه ؟ال فيك اهيضترم هنأ ىلع ليلد اهايإ هلقن نأ الإ ءافشلا يف ضايع ىضاقلاك ءاملعلا رباكأ نم

 هك يبنلا ينعي :هانبطاخ اذإف : هلوق يهو مالسلاو ةالصلا هيلع هتعيرش مادخ رباكأو مالسإلا ةمئأ

 مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت الط :لاق ثيح ىلاعت هللا بدأب بدأتن نأ انيلع ناك

 يبن اي هللا لوسر اي لوقن لب ءاضعب انضعب وعدي (ى دمحأ اي دمحم اي لوقن الف [17 :رونلا] «اضعب
 نكسا مدا اي» :لاقف ,مهئامسأب مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا بطاخ ىلاعتو هناحبس هللاو هللا
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 « كعم نم ممأ ىلعو كيلع تاكربو انم مالسب طبها حون اي» [10 :ةرقبلا] 4ةنجلا كجوزو تنأ
 املو 55 :نارمع لآ] «ّيلإ كعفارو كيفوتم نإ ىسيع اي كبر انأ نإ ىسوم ايإط [18 :دوه]
 ١[ :لمزملا] «لمزملا اهيأ اي [117 :ةدئاملا] 4لوسرلا اهيأ ايط « يبنلا اهيأ اي» :لاق وك هبطاخ
 . هترابع تهتتا ِدتَي هباطخو هئاعد يف بدأتن نأ قحأ نحنف ١[ :رثدملا] «رثدملا ابيأ اي»

 وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ديس قح يف مالكلا اذه لوقي نم نأ بيجعلا نم سيلأ
 نم مهعنميو .ىلاعت هللا يصاعم نم ةيصعم كلذ لعجيو فيرشلا هريق ةرايزل رفسلا مدع ىلإ سانلا
 «ىلاعتو هناحبس هللاب كارشإلا نم كلذ لعجيو .مالسلاو ةالصلا هيلع هب ىلاعت هللا ىلإ ةثاغتسالا
 ءاملع فاعض نم دحأ نم ردصي كلذ نأب قدصن انك امل ءاشي ام هقلخ يف لعفي ىلاعت هللا نأ الول هللاوف
 ميقلا نبا لثم هيلع هعبتي نأ كلذ نم برغأو , مامإ يأو مامإ ةيميت نباك وه نمع الضف مالسإلا
 لقن يتأيسو ,مالسإلا ظافح رباكأ نم اضيأ يداها دبع نباو .مالعألا ءاملعلا ةمئأ نم اضيأ وهو
 نم تسيل اهنأ اهنم ىلاعت هللا هافاع نم لك كلذب ققحتيف .نأشلا اذه يف ةعينشلا مهتارابع ضعب
 لحمو لهأ مهتانسح ةرثكو مهتاين نسحل مه كلذ عم مهنكلو .«ناطيشلا لمع نم يه امنإو مهلمع
 .نارفغلاو ةمحر لاو وفعلل

 رشع يداحلا هيبنتلا

 نيرصاقلا ةبلطلا نم نيعدتبملا ءالؤه اوطلاخي ال نأ نيملسملا ماوعو ملعلا ةبلط ىلع بجي
 مهيلع نوقليو نينمؤملا ةملك قيرفت يف نودهتجيو نيملسملا دئاقع نوشوشي نيذلا نيقسافلا ءالعلاو
 مهل نونيزيو نيدهتجملا بهاذم عابتا نم هيلع مه ام ةحص يف مهككشي ام سئاسدلاو هبشلا نم
 كلذب نوعيطم ةقيقحلا يف مهو ,نيملاعلا بر ديحوت ىلع نوظفاحي كلذب مهنأ نيمعاز ةيباهولا عدب
 مهالخإو نيئمؤملا ةعامج نع مهدارفإ دصقب عدبلا كلت مهمولق يف ثفن يذلا نيعللا سيلبإ مهمامإل
 ديس مظمعألا مهديس اميس الو نيحلاصلاو ءايبنألا نم ىلاعت هللا دابع صاوخ ميظعت نم بجي امب
 مساقلا وبأ مامإلا لاق «نيبملا نيدلا اذه ماكحأ نم هيلع أشن امو نيملسملا ةعامج مزليو ,نيعدتبملا
 عبارلا بابلا يف «ةعيرشلا مراكم ىلإ ةعيرذلا» هباتك يف يناهفصألا بغارلاب روهشملا دمحم نب نيسحلا
 ةككشملا تافالتخالا ىلإ يغصي ال نأ مولعلا نم ملع ملعت ددصب وه نم ىحو ؛هنم نيرشعلاو
 يدؤيف هيف هجوتلا نع هفرصت ةهبش هل دلوتي الثل هددصب وه ام نيناوق يف بذهتي ملام ةسبلملا هبشلاو
 :لاقف رافكلا ةطلاخم نع مالسإلا يف يوقب نكي مل نم ىلاعت هللا ىبن كلذلو .دادترالا ىلإ هب كلذ

 هللا لاقو ١١8[ :نارمع لآ] «ًالابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ»
 نأ ةماعلل هرك كلذ لجألو «ةيآلا [الال :ةدئاملا] 4لبق نم اولض دق موق ءاوهأ اوعبتت الوإ» : ىلاعت
 . عبسلاب تلخ اذإ ةاشلاك عدبلا لهأب الخ اذإ يماعلاف .مهووغي الثل عدبلاو ءاوهألا لهأ اوسلاجي
 نيب ةمصعلا عطقي نأ دارأ ىلاعت هنأل ريزنخلا محل ءادتبالا يف ىلاعت هللا مرح امنإ : ءاكحلا ضعب لاقو
 نيملسملا ىلع مرحف .ىراصنلاو دوهيلا نم مهعم مهعامتجاب مهنوككشي اوناك نيذلا نيبو برعلا
 ف مهعم عامتجالا نع نوملسملا هزنتيل ةسمو هلوانت يف رمألا مظعو . مهتالوكأم مظعم وه ذإ كلذ
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 امأو . كلذل «امهاران ىءارتت ال» رفاكلاو نمؤملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو .سنألاو ةلكاؤملا

 ودعلا هيلع فاخي ال داتعو ةدعو دانجأ يذ ناطلس ىرحي راج هنإف . مهايإ هتسلاجمب سأب الف ميكحلا

 عمسيو مهمالك هدهج ردقب عبتتي نأ هيلع بجوأ لب .هبشلل عامتسالا هل زوج اذهلو ءهجوت |ثيح
 داهج :ناداهج داهجلاف . نيدلا نع نيياذلا نيدهاجملا لضفأ ماعلاف .مهعفاديو مههداجيل مههبش

 هلوقك زيزعلا هباتك نم عضوم ريغ يف اناطلس ةجحلا ىلاعت هلل ىمس مدقت الو ,نايبلاب داهجو ؛ نانبلاب

 تهتنا ١14[ :فرخزلا] #نيبم ناطلسب مكيتأ ينإ# : مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نع ةياكح ىلاعت

 . هترابع

 نم نكمتملا ماعلا وه امنإ مهيلع درلل عدبلا لهأ ةسلاجم هل حابأ يذلا ميكحلا ىنعم نأ ملعاو

 ملعتلا ددصب مه نيذلا ملعلا ةبلط امأ .لالضو غيز هيلع هبشلا دورو نم هيلع ىئخي ال يذلا ملعلا

 عدبلا لهأ ةطلاخم مهل زوجي الف نينكمتملا ءاملعلا غلبم هيف اوغلبي نأ لبق ملعلا نع اوعطقنا نيذلا وأ

 هبشلا كلت مهسوفن نم نكمتت مهزجعو مهفعضل مهنإف .مهيلع درلا دصقب ولو مههبش عامتساو

 اضيأ مهب عامتجالا راصو ,ىدهلا نم هيلع اوناك ام اوكرت لالضلا لهأل مهتطلاخمب نيذلا نامزلا اذه

 نم وأ ملعلا ةبلط نم ناك ءاوس مالسإلا لهأ نم هنيد ةمالس همه نمل زئاج ريغ مهتالداحجم عابسو
 . ماوعلا

 رشع ننثلا هيبنتلا

 مامإلا نأ ةلبانحلا نم نيفصنملا وأ ةيكلاملا وأ ةيفنحلا وأ ةيعفاشلا نم ينسلا ملسملا اهيأ ملعا

 للضيوه امنإو .هتاعينشتو هتاضارتعاب ةيمالسإلا بهاذملا هذه نم ةقرف نود ةقرف صتخي مل ةيميت نبا

 مهتمئأ مذ يف غلابيو ,.ةيدمحملا ةمألا مظعم مه نيذلا ةيديرتاملاو ةرعاشألا نم نيملسملا عيمج

 قالطإإللا ىلع ةيكلاملاو ةيعفاشلا مامإ وه يذلا يرعشألا نسحلا يبأ مامإلاك : مهليهجتو مهليلضتو .

 نم مهريغو يلازغلا مامإلاو . يزارلا رخفلاو ,نيمرحلا مامإكو هللا ءاش ام ىلإو نآلا ىلإ هدهع نم

 ةرعاشألا ةمئأ مهنأ امكو مه رادقأ ةلالجو مهتمامإ ىلع قافتالا عقو نيذلا مالسإلا ةمئأ رباكأ

 دحاو بهذم مكح يف دئاقعلا يف نيبهذملا نأل .ةيديرتاملا ةيفنحلا ةمئأ اضيأ مه ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 تاضارتعاف ءاضعب مهضعب للضي الو مهم ءيش يف نوفلتخي ال ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم وهو

 ةمئأ نم ريثك ريكفت كلذ ىلع ديزيو مهعيمجل ةلماش مهتمثأ ىلع هتاعينشتو مهدئاقع ىلع ةيميت نبا
 هللا همحر وهف ءاهتاكربو اهتاداقتعا لحمو اهداهزو اهؤايلوأو اهدابعو ةمألا تاداس مه نيذلا ةيفوصلا

 رظن اهتمئأ ىلإ رظنو .هرصع ىلإ ِةلَك يبنلا دهع نم اهرسأب ةمألا مامإ ماقم هسفن ماقأ دق ,هنع افعو

 مالكب فرعأو مهفأو ملعأو ىقتأو عروأو لضفأو لمكأ هنأ هسفن يف دقتعملا مهيلع دقتنملا مهل رقتحملا

 لمعلاو ملعلاب ةرهش رثكأ مهنم مامإلا ناك املكو . نيعمجأ مهنم حلاصلا فلسلا ةريسو هلوسرو هللا

 نوكي يللاعلا ماقملاو ,ىريكلا ةيزملا اهئاملع نيبو ةمألا دنع هل ريصت ثيحب لضفلا ةعسو قيقحتلاو

 نمو ؛هيلع فطع نمو يرعشألا نسحلا يبأ ةمألا مامإك هيلع اعينشت حبقأو هيلإ ةوادع دشأ

 هدارم نأ نقيتي وأ نظي ماذملا عاونأ نم هب مهامر امو مالعألا ةمئألا كئلوأل هتوادع ةدش ىأرو همالك
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 امإ ثحبلا هجوحأ اذإ هنأ بجعلا نمو .ةمألا عيمج مامإ هدحو نوكيل ةمئألا كئلوأ طاقسإ كلذب
 ىلإ بابسألا نم كلذ ريغ وأ مهبهاذمو مهبتك ىلع عالطالا عساو هنأ نايبل امإو مصخلا عانقإل
 ةرابعلا كلت بوشي نأ ّدب الف كلذ وحنو ءاكذلاو مهفلا ةدشو ملعلا ةعس نم هل لهأ مه امب مهحدم
 يف هتارابع يف ًاريثك ىنعملا اذه تيأر دقو . محل اصلاخ احدم هلعجي الو مهردق نم هيف ضغي مالكب
 اك وهف كلذ عمو ءرئامضلا تايفخ ىلع علطملا وهو .رئارسلاب ملعأ هللاو هريغو «ةنسلا جاهنم» هباتك
 نيدلاو لقعلا صقان لك الإ هب ىدتقي ال نكلو .مالسإلا ةمئأ نم مامإ ءاملعلا رباكأ نم ريثك هل دهش
 ةالصلا هيلع مانألا ديس ةرايز ىلإ رفسلاو ةثاغتسالا عنم اهمهأ نم يتلا ماهوألاو تاذوذشلا كلت يف
 . مالسلاو

 ةينامثلا باوبألا

 لوألا بابلا

 فيرشلا هربق ةرايز ىلإ رفسلا ةيعورشم تابثإ يف
 نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسك د

 تددرو كك يبنلا اهب تحدم ةعيدب ةزوجرأب بابلا اذه حتتفأ نأ تيأر دقو
 : يلوق يهو فيرشلا هربق ةرايزل رفسلا

 رارشألا ةلكيقع نم اتئرب
 رايخألا ةبختن اياربلا ريخ

 يراط رييخخ لك يف هناحبس
 رافقلا فئاحص هل يوطن

 رافسألاو دشلاب  هروزم
 رازم ديس نم هب مركأ

 عنم نم ىلع

 راتخملا ةرايز اوعنم نم

 يرابلل ةليسو
 يىراهملا هوحن ىدابت ىتم
 راوزلا ةلمج يف ىرن ىتح
 رارغ عددخ لك معرب
 راخبلا لجحخ اي هدوج نم

 هنأو

 يراوج ىدهلا نفس هرحب يف
 يراردلا اهرون تدافتسا هلم
 راصمألارئاسو ىرقلا ايحأ
 يرافق لكل ييحسلملا هنارق

 راقفلا وذ هنم فرح لكف

 رابتعاو ناك لضف لكب
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 راونألا عبلنم يرمعل وهو
 يراربلاو ندملا يلهأ ىدمه
 رادقملا ةحاجر هردقل
 راتبلا مراصلاك ادعلا لع
 راصعألا رئاس يف ىرولا قاف

 راتوألا نع يىنغي هحدم



 راعشألا ررغ هلع زجعت

 رافمكلا ىلع رصنلا هب يسغبن

 يراب ايانلاوحأ هب نسح
 رارشألا ةلئاغ انفكأ هب

 رارضألا رئاس نم انما هب

 راد ريخب انئحتما هراوج

 يراج ضرأ لك يف هلاون
 يراع ريخ لك نم هودع
 رارسألا ضماغب املاع اي

 راردملا كلضفب اتتغاو

 رامدلاب نيدلا يداعأ مراو
 يراوطلا بئاصملا ةرثك نم

 راوسلاك مالسالاب طاخحأ

 رارشلاب داحملالا ىفل تمر

 راغألا ةبصع انم هيذؤي
 راوغألاو داجنألاب هظفحاو

 راتخلاا ىفطصلملا هط قحب

 يرابخأ ىرولا نيب هب نسح
 يرادتقا ىرع ريخلا لع دش

 يراكفأ بعت نم هب حرأ

 يراسعإ هب رسي هب لهس
 يراوع لزأو يماقس افشاو
 راتخملا ةمأ عسيمج محراو

 رادقألاب بر اي اهب فطلاو

 اي لصو
 هس سس سسك 8

 رادذقم الب بر

 راهقلا ىلإ انلسوت
 راذكألا نم انملس ابر

 رانلا باذع نم انرجأ

 راربألا ةلمح يف انضرأ

 راخفلا ةياغ اننأ

 راج نم دمحم اذبح

 يراس رطق ىلك 2 هرسو

 راع لكب هيداعأ لمشاف
 راتسألا لمحأ انيلع لبسأ

 راسعاألا ةلاح يهلإ فشكاو

 راغ يف ةنحملا نم انرص

 رابدأللب اربد نمز يف
 راحلل داقلا هيف ثيللا

 رافكلانمملسي نإ نيدلاو

 رارشألا نم بر اي هسرحاف
 رادجلاب زنكلا تظفح الك

 يرازو هب رفغاو انبر اي
 يرارق ىدملا نيد ىلع تبث

 يراوطأ هب لمك هب لمح
 راسيلاب يع هب معنأ

 يراثب يداك نمن يىل ذحخ
 يرارذلا عم لهألا هب حلصأ

 راغصلا ةياغ اهادع لوأ
 راثعلا ةطقس نم اهقوو

 راهطأ هل لآ عم هيلع

 يرابايانل ناسحإب متخاو

 ا .( .( .( .( .(

 هتيعو رشم ىلع قفتملا هميظعت هوجو نسحأ نم اهيلإ رفسلاو ِةِئَْي فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعا
 انأ اهو .ةيورخآلاو ةيويندلا تاجاحلا ءاضقل ىلاعت هللا ىلإ كي هب لسوتلا عاونأ ربكأ نم كلذ عموهو

 ةبسانملا برق ةدشل سكعلابو لسوتلا ىلع مالكلا ةرايزلا ىلع مالكلا عم ركذي دقو باتكلا مظعم

 ءاملعلا كلذ يف تعبت دقو .لهس كلذ ين رمألاو ءامهيف هيلع درلاو امهيف فلاح دق فلاخملا نألو اههنيب

 . ملعيلف كلذ يف جرح الو ,اعم اههيلع اوملكت نيذلا
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 هلك دمحم انيبن ربق ةرايز ىلإ رفسلا ةيعورشم
 يوبنلا فيرشلا ربقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا» هباتك يف يعفاشلا يكملا رجح نبا مامإلا لاق

 : «مركملا

 نأ هتاضرم ىلإ ةعراسملاو ِِلَي هيبن تايصوصخ مهفو هتاعاطل كايإو هللا ينقفو ملعا

 ولو : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . سايقلابو ةمآلا عامجإو ةئسلاو باتكلاب ةبولطم ةعورشم يي هترايز

 «ًاريحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مه
 اذهو مهل هرافغتساو هدنع رافغتسالاو لَك هيلإ ءيجملا ىلع ىلع ةمألا ثح ىلع تلد [15 00

 رافغتساو مهرافغتساو مهئيجمب ًاييحر ًاباوت هللا مهنادجو قيلعت ىلع ًاضيأ تلدو .هتومب عطقني ال

 كبنذل رفغتساو» : ىلاعت هلوق صنب نينمؤملا عيمجل لصاح وهف كَم هرافغتسا امأف ءمهل لوسرلا
 .كلذ ةيآلا نم اومهف مهنأ ةباحصلا ضعب نع ملسم يف حصو ١4[ :دمحم] #تانمؤملاو نينمؤمللو
 يف سيلو «.هتمحرو ىلاعت هللا ةبوتل ةبجوملا ةثالثلا رومألا تلمكت دقف مهرافغتساو مهئيجم دجو اذإف

 نيب قرف ال هنأ ديؤي ىنعملاو ةلمتحم يه لب ,مهرافغتسا نع خي لوسرلا رافغتسا رخأت نيعي ام ةيآلا
 نإ اذه كي يبنلا رافغتسا هلمشي نم تحت مهرافغتساو مهئيجمل مهلاخدإ دصقلا نإف ,هرخأتو همدقت
 نإ امأ .[54 : ءاسنلا] « هللا اورفغتساف» ىلع ًافطع ["4 : ءاسنلا] #لوسرلا مهل رفغتساوإ انلعج
 هتمأل ٍكَي هرافغتسا نإ انلق اذإ انأ اك .كلذل جاتحي الف [5 : ءاسنلا ]4 كوؤاج » ىلع ًافطع هانلعج

 نكمأ اذإ «هللا او رفغتساف» ىلع هفطع هرضي الف ةيتآلا ثيداحألا هيلع تلد [ى هتايح لاحب ديقتي ال
 هءاج نمل كلذ كرتي ال هنأ مولعمف . مهيلع هتمحرو هتقفش لاك ملع دقو .هتوم دعب هتمأل هرافغتسا

 ةلصاح ةيآلا يف ةروكذملا ةثالثلا رومألا نأ ريدقت لك ىلع تبث لئنيحو . لاعتو هناحبس هبر ًارفغتسم

 لاح يف نينيعم موق يف تدرو نإو ةميركلا ةيآلاو .هتافو دعبو هتايح يف ًارفغتسم هِي هيلإ ءيجي نمل

 اهنم ءاملعلا مهف كلذلو .تامملا دعبو ةايحلا يف فصولا كلذ هيف دجو نم لك ةلعلا مومعب معت ةايحلا

 ةياكح عم كلذ يتأي امك ىلاعت هلل ًارفغتسم اهأرقي نأ كي هربق أ نمل اوبحتساو .نيئاجلل مومعلا

 رئازلل اهوبحتسا مهلكو .«نوخرؤملاو بهاذملا عيمج نم كسانملا يف نوفنصملا اهركذ ىتلا يبتعلا

 نأ مومعلا ىلع لادلا طرشلا زيح يف كوؤاج عوقو نم دافتسيو ءاهلعف هل نسي يتلا هبادآ نم اهوأرو
 نم جرخي نمو :ىلاعت هلوقو ءرفس ريغبو رفسب برق نمو دعب نم هيلإ ءيجملل ةبلاط ةميركلا ةيآلا
 دنع كش الو[ : ءاسنلا] « هللا ىلع هرجأ عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتيب

 ىلإ رجاهم جرخ هنأ هيلع قدصي يو هللا لوسر ةرايزل جرخ نم نأ ملعلا قوذ نم ةكسم ندأ هل نم

 ةميركلا ةيآلا يف ةلخاد هتايح يف هترايزو هتايح يف هترايزك هتافو دعب دك هترايز نأ يتأي امل هلوسرو هللا
 . ثيداحألا نم يتأي امف ةنسلا امأو . ةينآلا ةفيرشلا ثيداحألا صنب هتافو دعب اذكف .أعطق

 انيبن ريقف ءروبقلا ةرايزب رمألا اهيلع قفتملا ةحيحصلا ةئسلا يف ًاضيأ ءاج دقف .سايقلا امأو

 لهأ راز لب هنأ تبث دقف ًاضيأو هريغ نيبو هنيب ةبسن ال لب .ىلعأو قحأو ىرحأو ىلوأ اهنم يلي دمحم
 الإ بي هترايز تسيلو .ميظعتلا بوجوو قحلا نم هل ال ىلوأ فيرشلا هربقف ءدحأ ءادهشو عيقبلا
 فيرشلا هربق دنع خي هيلع انمالسو انتالصب ةكربلاو ةمحرلا ميظع انلانيلو هب كربتلاو هميظعتل

04 



 يصصصصخ سيو نريد... مصممو ربع... دايييمع

 فيرشلا عرشلا ةلمح ةمئألا نم ةعامج لقن دقف نيملسملا عامجإ امأو . الئ هب نيفاحلا ةكئالملا ةرضحب

 وأ ةبجاو اهنأ يف مهنيب فالخلا امنإو .اهيلع عامجإلا فالخلا لقن يف لوعملاو رادملا مهيلع نيذلا

 عم يهف نيلوقلا نم لك ىلعو ءاببوجو دود اهبدن ىلع فلخلاو فلسلا نم ءاملعلا رثكأو ؛ةبودنم

  هدجسمب ةالص وأ فاكتعا دصق ا مضي نأ نود طقف اهدصتيولو اهيا كسلا وحن نب مام

 لاقو .«تابجاولا ةجرد نم سرقت اهنإ :ةيفنحلا لاق مث نمو . ىعاسملا حجنأو تابرقلا مهأ نم

 ةحيحص ثيداحأ كلذل لديو ةبجاولا ننسلا نم ينعي مهنم هريغ لاق «ةبجاو اهنإ ةيكلاما ةممأ ضب

 «يتعافش هل تبجو يربق راز نم» : ع هلوق اهنم : هتريصب رون سمطنا نم الإ اهيف كشي ال ةحيرص

 . ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هححص «يتعافش هل تلحو ةياور يفو

 . ىهتنا «يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نم» ريخ ًادانسإ اهدوجأ نمو : يكبسلا لاق

الك ةيضق لب .هححصو نكسلا نباو ينطقرادلا لوألا ثيدحلا ىور
 ظفلب هتحص ىلع عمجب هنأ هم

ح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج نمو
 . «ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ لع ًاق

 توملا دعب ام نأ وأ توملا دعب دارملا نأ هنم مهف هنأ ىلع لدي نكسلا نبا بيوبتو : : يكبسلا لاق

 ام دصق بانتجا «يرايز الإ ةجاح هلمعت الو : هلك هلوقب دارملاو .حيحص وهو مومعلا يف لخاد

 لحرلا دشو يوبنلا دجسملاب فاكتعالا دصق وحن نم اهب قلعتي ام امأ .الصأ ةرايزلاب هل قلعت ال

 بودنم هنأ يتأي امم كلذ ريغو ءابق دجسمو ,مهنع هللا يضر ةباحصلا ةرايزو «هيف ةدابعلا ةرثكو .هيلإ

 برقتلا عم يوني نأ نسي : مهريغو انباحصأ لاق دقف . هل ةعافشلا لوصح هدصق عنمي الف ىرئازلل

 هملعت ال» : كك هلوق نم ذخؤيو .هيف ةالصلاو يوبنلا دجسملا ىلإ لاحرلا دشب سرقتلا ةرايزلاب

 دصقلا صيحمت نأ برق نمو دعب نم ءيجمللو «توملاو ةايحلا يتلاحل لماشلا «يترايز الإ ةجاح

 هيف روذحم ال هنأو . ةفيرش ةبترمو ةميظع ةبرق ركذ ام دصق هيلإ مضني نأ ريغ نم ةرايزلل هديرجتو

 لالضلاو ةواقشلا ةوه ينو ءهامعأو هللا هلضأ ىتح .هاوه هملإ ذختا نم 55 كلذك وهو .هجوب

 «يربق رازف جح نم» هافعضو ركاسع نباو يقهيبلاو يناربطلاو ينطقرادلاو ىلعي يبأ ربخ اهنمو . هاوهأ

 «يتايح يف ينراز نمك ناك يربق دنع يتافو دعب ينرازف» ةياور يفو «يتافو دعب ينرازف» ةياور فو

 ةياور يفو «ينبحصو يتايح يف ينراز نمك ناك يتوم دعب يربق رازف جح نم» ظفلب دحاو ريغ هاورو

 اهنمو ٠ . «يتايح يف ينراز نمك ناك يتافو دعب يدجسم يف ينرازف جح نم» اهتحص ىلإ يكبسلا راشأ

 راز نم» يسلايطلا دواد يبأ ربح اهنمو . «اديهشو اعيفش هل تنك ةنيدملا ىلإ ينراز نم» ينطقرادلا ربخ

 نينمآلا يف ىلاعت هللا هثعب نيمرحلا دحأب تام نمو ًاديهش وأ ًاعيفش هل تنك ينراز نم» لاق وأ «يربق

 . («ةمايقلا موي

 ربخ اهنمو بيرق هيف رمألا نيعباتلا ةقبط يف ادحاو الإ هلاجر حيحصت هركذ دعب يكبسلا لاق

 ٍتءاج نمو ربخ ىنعم يف رم امك يترايز ريغ دصقي نكي مل نأب يأ «ًأدمعتم ينراز نم» هريغو ٍليقعلا

 اهثالب ىلع ربصو ةنيدملا نكس نمو .ةمايقلا موي يراوج يف ناك» ثيدحلا «يترايز الإ هلمعت ال ًارئاز

 يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز نم» هريغو ينطقرادلا ربخ اهنمو . «ةمايقلا موي ًاعيفشو ًاديهش هل تنك

 هجح حح نمو يدزألا ريخ اهنمو .«ةمايقلا موي نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحأب تام نمو «يقايح
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 . «هيلع ضرتفا اهيف ىلاعت هللا هلأسي مل سدقملا تيب يف ىلصو .ةوزغ ازغو «يربق رازو .مالسإإلا
 ًاديهشو ًاعيفش هل تنك ينراز نمو . يح انأو ينراز امئأكف يتوم دعب ينراز نم» هيودرم نبا ربخ أهنمو
 موي اعيفشو اديهش هل تنك ابستحم ةنيدملاب ينراز نم» ايندلا يبأ نباو ةناوع يبأ ربخ اهنمو «ةمايقلا موي
 نينمآلا نم ثعب نيمرحلا دحأ يف تام نم» نابح نبا ربخ اهنمو .«اعيفش وأ» : ةياور يفو «ةمايقلا
 نما راجنلا نبا ريخ اهنمو , (ةمايقلا موي ىراوج يف ناك ةنيدملا ىلإ ًابستحم ننراز نمو  ةمايقلا موي
 هل يتمأ نم دحأ نم امو «ةمايقلا موي يتعافش هل تبجو يربق راز نمو .ًايح ينراز امنأكف اتيم ينراز
 .رم ام ىلع ةدايزلا نم هيف امل ةبسنلاب يأ : هعضو ىلإ يبهذلا راشأ «رذع هل سيلف ينرزي مل مث ةعس
 تنك يربق ىلإ يهتني ىتح ينراز نمو , يتايح يف ينراز نمك ناك يتامث يف ٍفداز نما ٍليقعلا ربخ اهنمو
 مث ةكم ىلإ جح نم» سودرفلا دئسم يف يمليدلا ربخ اهنمو . «أاعيفش لاق وأ اديهش ةمايقلا موي هل
 دو يبنلا ىلإ هعفري ههجو هللا مرك يلع ربخ اهنمو . «ناتروريم ناتجح هل تبتك يدجسم يف يندصف
 هلوق نم هنع ءاجو .«ينافج دقف يربق رزي مل نمو .يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب يربق راز نم»
 .هأنمآ ثعب نيمرحلا دحأ يف تام نمو «ةمايقلا موي يتعافش هل تبجو ىلإ ارئاز ةنيدملا ىلإ قأ نم» اهنمو . قي هللا لوسر راوج يف ناك ِْْي هللا لوسر ربق راز نم»

 وأ .رثكألا يهو ةحيرص امإ اهلك ثيداحألا هذه مث : ىلاعت هللا همحر رجح نبا مامإلا لاق
 نم ىميرلا هذخأ ى ًاقافتا يأ :ءاسنلل ىتح ةرايزلل رفسلا بدنو .كلذل لاحرلا دش ةليضف ىلع اهب لدتسيف .دعب وأ برق نم نييتآلا ىثنألاو ركذلل اتيمو ايح ِةْييَي هترايز دكأت لب .بدن يف ةرهاظ
 نم روزملا دنع روضحلا امإو ءاهدصقب ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا سفن امإ ةرايزلاف «ةميركلا ةيآلا هيلع تصن يذلا ءيىجملا ظفلك روزملا ناكم ىلإ رئازلا ناكم نم لاقتنالا ىعدتست اهنأ رفسلل ةرايزلا لومش هجوو .كلذك ءادهشلاو نيح اصلا روبق نأ هريغ هيف ثحبو .جاح لكل ةرايزلا نست : مشوف
 تناك اذإو . اهانعم ققحت يف هنم ّدب ال دعب نمو برق نم رفسلل لماشلا لاقتنالاف لك ىلعو رخآ ناكم
 .دحأبو عيقبلاب هباحصأ روبق ةرايزل يلي هجورخ حص دقو .ةبرق اهيلإ رفس لك ناك ةبرق ةرايز لك
 اهيلع قفتملا ةدعاقلاو .ىلوأو ىرحأ فيرشلا هريقف ٍةَْي هريغ ربق ةرايزل لاقتنالا ةيعو رشم تبث اذإف
 اهلثم ةبرق ةرايزلل رفسلا نأ يف ةدعاقلا هذه يأ : ةحيرص بوصغم قيرط يف يشمك ىرخأ ةهج نم مرحم اهيلإ مضني دق هنأ يفاني الف .اهيلإ اهاصيإ ثيح نم يأ : ةبرق اهيلع ةفقوتملا ةبرقلا ةليسو نأ
 ضعب ليخت امو .هيلع لوعي الف ءارغلا ةعيرشلا ىلع ءارتفا طقف بيرقلا قح يف ةبرق ةرايزلا نأ معزو
 كرشلا ىلإ يدؤي امم كلذ نأو ديحوتلا ىلع ةظفاحملا باب نم اهيلإ رفسلا وأ ةرايزلا عنم نأ نيمورحملا
 فوكعلاو دجاسم روبقلا ذاختا وه كلذل يدؤملا نأل فلامخو هليختم ةوابغ ىلع لد لطاب ليخت وهف
 ىلاعتو هناحبس هللا ىلع لّوقتم ةعيرذلل ًادس ةلمج كلذ عنمب لئاقلا نأو .ةتبلأ روذحم ىلإ يدؤي ال ءارغلا ةعيرشلا بادآ ىلع ةظفاحملا لع لعف اذإ يناثلا عونلا نأ ققحتيو |هنيب قرفلا ملعي لقاع لكو .ءاعدلاو مالسلاو ةرايزلا فالخب ةحيحصلا ثيداحألا يف درو |ى روصلا ريوصتو اهيلع
 . لكك هللا لوسر

 يناثلاو .قلخلا رئاس نع هتبتر عفرو هلي يبنلا ميظعت 7: بوجو امهدحأ : اههنم دب ال نارمأ انهو

 هو



 دقتعا نمف .هقلخ عيمج نع هلاعفأو هتافصو هتاذب درفنم ىلاعتو كرابت برلا نأ داقتعاو ةيبوبرلا دارفإ
 نع ٍةلكَي لوسرلاب رصق نمو .كرشأ دقف كلذ نم ءىش يف ىلاعتو هناحبس يرابلا ةكراشم قولخم يف
 صتخي ام هب غلبي ملو ميظعتلا عاونأب لكي هميظعت يف غلاب نمو ٠ .رفك وأ ىصع دقف هتبترم نم ءيش

 وه كلذو .اعيمح ةلاسرلاو ةيبوبرلا بناج ىلع ظفاحو قحلا باصأ دقف ىلاعتو هناحبس يرابلاب

 مث .هترابع يتأتسو يكبسلا مالك نم رجح نبا اذه ذخأ دقو .طيرفت الو هيف طارفإ ال يذلا لوقلا

 هتاملك ةمئألا نم ةعامج بقعتو لاق مث هيلع عنشو ةرايزلا ةيعو رشم هراكنإ يف ةيميت نبا ةعدب ركذ
 خيشو ةعامج نب زعلاك هتاطلغو هماهوأ حئابقو هتاطقس راوع اورهظأ ىتح ةدساكلا هجحجحو ةدسافلا

 قيرط هججح رهابب حضوأو باصأو داجأو هيف دافأ لقتسم فينصت يف يكبسلا يقتلا مالسإلا
 امو لاق مث .قبنحلا يداهلا دبع نباوهو يكبسلا ىلع در نم ىلع رجح نبا يأ : عنشو .باوصلا
 نم مولعم ةبرق ةرايزلا نوك نأ : هيف ام هيف ناك نإو ءالضفلا ضعب نع يكبسلا هاكح ام نسحأ
 ةيميت نبا هب ءاج ام حبق هب ملعتل هلمأتف رجح نبا لاق .رفكلاب هيلع موكحم هدحاجو ةرورضلاب نيدلا

 نيب اهنيب موزللا اذهو .ةبرق ةرايزلا درجمل رفسلا نأ ةبرق ةرايزلا نوك نم مزلي ذإ ,هعبات وأ هعم نمو
 يف فقوتلا همزل كلذ ركنأو ةبرق ةرايزلا درجمل رفسلا نوك يف فقوت نمف .دناعم ىلع الإ ىفخي ال
 رذحيلف قباسلا لوقلا ىلع ينعي :رفك ةرايزلا راكنإ نأ تملع دقو .كلذ راكنإو ةبرق ةرايزلا نوك

 . ميظع هنإف كلذ

 حيحصلا ثيدحلا يف هِي هلوق نم هب كسمتس كسمتسا ام عم هيلع عينشتلا اذه فيك تلق نإف : لاق

 تلق .هنع ًايهنم نكيلف ةثالثلا هذه نع جراخ ةرايزلل دشلاو «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال»

 ةالصلاب برقتلاو هميظعت لجأل دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال هانعم امنإو .مهف ام ثيدحلا ىنعم سيل
 نوكيل دحأ لك دنع هنم دب ال ريدقتلا اذهو .اهيف ةالصلاب اهميظعتل ةئالثلا دجاسملا ىلإ الإ هيف
 نم ةرجحلاو داهجلا اذكو .ًاعامجإ بجاو كسنلا ء ءاضقل ةفرع ىلإ لحرلا دش نألو ءالصتم الصتم ءانثتسالا
 جئاوحو ةراجتلل اهدش زاوج ىلع اوعمجأ دقو .بجاو وأ ةنس ملعلا بلطل وهو ءاهطرشب رفكلا راد
 تلق نإف :لاق مث . ىلوأ فيرشلا ربقلل ةرايزلا وهو اهدكآ نم وه ام |ميس ال ةرخآلا جئاوحف ءايندلا
 مدع نم هاعدا اهيف هلبق يذلاك رهاظ هنأ معزو «أديع يربق اولعجت ال» : : للي هلوقب اضيأ لدتسا وه

 نأ دعب :تلق .اهنع يبنلا يف تيبلا لهأ نم دحاو ريغ هب كسمت هنإ ليق مث نمو «ةرايزلا ةيعو رشم
 ةعامج نع لقن ام اموأ : نيماقم يف مالكلا حصألا وه هتوبث نكلو .هتوبث يف عزانم ثيدحلا نأ ملعي

 وه اغغإو ؛ةرايزلا لصأ نع ًايبن سيل ثيدحلا اذهم اكسمت هريغو قازرلا دبع دنسم يف تيبلا لهأ نم

 مهنع ىلاعت هللا يضر يلع نب نسحلا نب نسحلا لوق ليلدب عورشملا هجولا ريغ ىلع اهب ىتأ نمل يمن
 ءاهليوطت نود اهزاجيإب لوقي نمم ناك هنع هللا ىضر هلعلو ٍةِثي هيلع ملسف دجسملا تلخد اذإ هيهن دعب
 روزي هسفنب ناك هنأ قداصلا رفعج نع لقنو .كلذ وحن هنع هللا يضر نيدباعلا نيز نع لقنو
 سأر انهه لوقي مث ملسي مث ةضورلا يلت يتلا ةناوطسألا دنع فقيو هيلع ملسيو ِةيك يبنلا
 وأ مهيف ليختي فيكو تيبلا لهأ ضعب نع رم اهيف ةجح ال هنأ حضتا ٍذئنيحو لاق . في هللا لوسر
 ةيقبك مهو كب هترايز نم عنملا مهب يدتقيو مهيلع لوعي نيذلا فلخلا وأ فلسلا نم دحأ يف
 كسمتي ال هنأ نيرمألا يناثو ٍةيت هترايز نع الضف قوملا رئاس ةرايز بدن ىلع نوعمجم نيملسملا
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 اننإف ًالّوأ امأ ؛ ةلدألا نيناوقو برعلا ناسل لهج نم الإ ةيميت نبا معز ىلع هتلالد يف ثيدحلا رهاظب
 لمتحملا ظفللا كلذب ينأي لو .يربق اوروزت ال كو لاقل كلذ دارمل ناك ول ذإ .همعزل هتلالد عنم

 ال ةقباطملاب هيلع ةلالدلا ماقملا اذهب قحألا نأل «ًاديع يربق اولعجت ال» : ٍهِكَع هلوق وهو .هريغو دارملل

 يربق اولعجت الو : هلوق ىلإ كلذ نع ٍدِكي هلودعف .هعانتما ضرف وله هرطخ ميظعل مازتلالا وأ نمضتلاب

 ول لب ًادارم ناك ول همعز يذلا هرهاظ نألف ًايناث امأو «كلذ ريغ هنم دارملا نأ ىلع رهاظ ليلد «ًاديع

 ةلدألا نم عامج لاو وكي هترايز ةيعورشم ىلع نيملسملا عامجإل هليوأت بجو يربق اوروزت ال درو
 كلذ قفاوي ىتح ينظ هنأل كلذ ليوأت بجوف تاينظلا نم اهريغب ضراعت ال يهو ؛ةيعطقلا
 يبنلل لمتحملا كلذب فيكف هدورو ضرفب يأ : حيرصلا اذه ليوأت بوجو حضتا اذإو , يعطقلا

 :لاقي نأ ههجوف اهترثك ىلعو اهيلع ثحلا هلامتحا امأف .اهترثك ىلعو لب اهيلع ثحلل هلامتحاك اهنع
 رئاس يف يترايز نم اورثكأ لب ديعلاك تاقوألا ضعب يف الإ هوروزت ال ىتح يربق ةرايز اولمت ال دارملا

 تقو يف الإ نوكي ال ديعلا نأ اهك هيف الإ رازي ال اصوصحم اتقو هل اوذختت ال دارملا وأ ,تاقوألا

 اهوذختت ال يأ : ةصوصخم ةلاح ىلع لومحم دارملا هنأ ضرفب وهف اهنع ىبنلل هلامتحا امأو . صوصخم
 ةرايزلل الإ يتؤي ال لب دايعألا يف هل عمتجي ام امهريغو هدنع ةنيزلا راهظإو هيلع فوكعلا يف ديعلاك
 .هنع فرصني مث ءاعدلاو مالسلاو

 هجوب ثيدحلا اذه يف ةيميت نبال كسسمتم ال هنأ هتررحو هتققحو هتررق يذلا اذهب حضتاو نابف

 يبنلا وأ ءرهاظ وهو تقو يف لمت ال اهنأو اهترثك ىلع ثحلا هب ديرأ ءاوس هيلع ليلد هنأ الو هوجولا نم
 اهنع يبنلا ىفتنا اذإو ءابنع يبنم ريغ ةلاحلا كلت ريغ يف اهنأ ديفيف ةصوصخم ةلاحب ديقم هنأل اهنع

 لع ة ةالصلا يف دوضنملا ردلا» هباتك ةرابع كلذ يف لقن مث «تاحابملا نم ابنإ لئاق ال ذإ اهبلط تبث

 .ديعلل وهك اهل عاتتجالا ثيح نم «ًديع يربق ةرايز اولعجت الو اهنمو ٍدكَي «دومحملا ماقملا بحاص

 .برطلاو وهللاب اهدنع نولغتشيو مهئايبنأ روبق ةرايزل نوعمتجي ىراصنلاو دوهيلا تناك دقو
 ريغ هلقن (ى ةمألا تعمجأ دقو هب اورمأ ام هربق ميظعت يف اوزواجتي نأ نع وأ كلذ نع هتمأ ِدَِو ىبنف

 ىلع ءاملعلا عمجأ اكو :لاق مث « يعاسملا حجنأو تابرقلا لضفأ نم كلذ نأ ىلع ةمئألا نم دحاو

 مل سانلا نإف ,كلذ لعف ىلع مهريغو ءاملعلا نم نوملسملا عمجأ كلذك اهيلإ رفسلاو ةرايزلا ةيعورشم

 لبق كو هترايز ىلإ قافآلا رئاس نم نوهجوتي مويلا ىلإو مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا دهع نم اولازي
 نولذبيو لاومألا هيف نوقفنيو ةقاش ةديعب تافاسم لَك هترايز ىلإ رفسلا يف نوعطقيو هدعبو جحلا
 رركت ىلع ميظعلا ريثكلا عمجلا اذه نأ معز نمو ,تابرقلا مظعأ نم كلذ نأ نيدقتعم جهملا

 ةرايزلل رفسلا درجم ال رخخأ تاعاط نودصقي امنإ مهنأ معزو .مورحملا ءىطخملا وهف نوئطخم ةنمزألا

 طاحأ نمل الإ كلذ رطخي ال لب ةرايزلا ضحم ريغ مهل رطخي ال مهنأ مهرثكأ نم ملعلل دانعو ةرباكم
 يف رومغم اهادع امو ةرايزلا وه امنإ مظعألا ءالؤه ضرغ نأ ىلع .مه ام ليلقو لطبملا فلاخملا هبشب
 لَم هدجسم ىلإ برقتلا هترايز عم يوني نأ يغبني ءاملعلا لوقو ءاورفاسي مل نكت ملول ىتح اهبنج

 رثكيف نيتبرق ىلإ رفسلا نوكيل لمكألا ه هولعج امنإو ًاطرش كلذ اولعجي مل ذإ هانلق اميف صن هيف ةالصلاو

 يهو ترم ةدئاف اذه مهمالك ينو .روجألا تداز تابرقلا دصق نم دازول ىتح برقلا ةدايز رجألا

 نم ًاريثك رجح نبا ركذ مث «ةرايزلا ةين يف صالخإلا يف حدقي ال برقلا كلت دصق نأ ىلع هيبنتلا
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 نم ىرخأ دئاوفل درطتساو اهرسفو اهريغو ةقباسلا اهنم ةريثك ثيداحأ كلذ يف درسو لي هترايز دئاوف

 طبض يغبنيو : لاق . اهتعاطتسا عم ِدي هترايز كرت نم ريذحتلا يف الصف ركذ مث .اهعجارلف اهءاش

 بدن دكأت تضتقا جحلا تبجوأ ةعاطتسا لكف ؛ ع جحلا يف ةعاطتساللا ةمئألا هب طبض امب ةعاطتسالا

 : لصفلا كلذ يف هلاق اممف .ةرايزلا

 نيبو ريرقت حضوأو نايب غلبأب اهيلإ كدشرأو ءريذحت متأ هترايز كرت نم كرذح يك هنأ ملعا

 ينرزي ملو جح نم»: لاق ثيح بقاوعلا ءوسو ةعيطقلا كسفن ىلع تيشخ هتلمأت نإ ام هتافآ نم كل

 نع دعبلاو عبطلا ظلغ وأ ةلصلاو ربلا كرت وه ءافحلاو ,ءافج هترايز كرت يف نأ كل نيبف «يافج دقف

 حص دقف ًاضيأ ءافجلا هركذ عامس دنع لي هيلع ة ةالصلا مدع يف لعج ِه هنأ كلذ ديؤيو .ءاخسلا

 نيب نأ ملعي هبو . هلك «ىلع يلصي الف لجر دنع ركذأ نأ ءافحلا نمو :لاق ِةككَي هنأ السرم ةداتق نع

 ٍكئنيح ىشخيف ءافجلا يف ءاوتسا هركذ عامس دنع ِقَ هيلع ةالصلا كرتو اهيلع ةردقلا عم ةرايزلا كرت

 دنع ِةَِو هيلع ةالصلا كرت يف درو ام ريظن حئابقلاو تابوقعلا نم هل لصحي نأ ِةِلَي هترايز كرات ىلع

 لاقو .هركذ عامس دنع كو هيلع ة ةالصلا كرات مذ يف ثيداحألا نم درو ام ركذ مث : «هركذ عامس

 فاصوأب ًافوصوم نوكي هركذ عامس دنع وو هيلع .لصي مل نم نأ ثيداحألا هذه نم ملعف : :اهدعب

 هللا نم ًاديعب هنوكو ,راثلا لوم ًاقحتسم هنركو .فنألا مغار هنوكو أيقش هنوكك ةعينش ةحيبق

 لق هنوكو «قحسلابو تايوقعلا هذه عيمجب لو انيبن نمو ليربج نم هيلع ًاوعدم هنوكو .هلوسرو

 هنوكو هل نيد ال هنوكو ءانوعلم هنوكو ؛ لخبلا لك ليخبلا هنأب افوصوم هنوكو ؛ةنجلا قيرط ء ءىطخ

 اهيلع ةردقلا عم دي هترايز كرتو ِكِكَي هيلع ة ةالصلا كرت نيب نأ رم امم ملعو . كو هيبن هجو ىري ال

 يتلا ةعينشلا ةحيبقلا فاصوألا هذه ميمج نأو .هيلع صن امك ِةقي هل ءافج |بنم الك نأ يف ًايواست

 نأ هيلع ىشخيف ةرايزلا كراتل اهريظن تبثي نأ ىشحي هركذ عامس دنع قي هيلع ةالصلا كراتل تتبث

 نمو ليربج نم هيلع اوعدم هلوسرو ىلاعت هللا نم ًاديعب رانلا لوخد ًاقحتسم فنألا مغار ًايقش نوكي

 هظفحاو كلذ رضحتساف هك هيبن هجو ىري الو هل نيد ال ًانوعلم ًاليخبو قحسلابو كلذب ل انيبن

 حئابقلا هذه نم لصنتلا ىلع هل ًالماح نوكي هلعل اهيلع هتردق عم ةرايزلا كرت يف نواهت نم هب ربخأو

 . مهر ىلإ قلخلا رئاس ةليسوو هتليسو وه يذلا هيبن ءافج هكرتب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ عوجرلاو

 لجو ّزع هللا مهثروأف اهيلع ةردقلا عم ةرايزلا اوكرت نيريثك اندهاش دقلو : ىلاعت هللا همحر لاق

 ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع نع مهتعطق تاريخلا نع ةرتفو مههوجو ىلع ترهظ ةسوسحم ةملظ كلذب

 . أرهق اهنم اوعنم نأ ىلإ سانلا ملاظم مهيلع تبلغ نيريثكو .كلذ ىلع اوتام نأ ىلإ ايندلاب مهتلغشو

 اه زهجتي نأ دارأ املك هنأ ةفرشملا ةكم لهأ نم مهضعب نع تربخأ دقلو ىلاعت هللا همحر لاق

 نأ دارأو هبوكرم زهج الف يرق مكقحلاو يبق اوجرخا ممل لاقو ارث اقورصم مهيلع فرصو هلها

 مث . يقوع دقو اوداعو' ةرايزلل هلهأ بهذو فلختف ةشحاف ةرثكب مدلا بص هيلع هللا طلس هبكري

 ةملك هيلع تقح هنأ ال ةرايز ريغ نم تام نأ ىلإ هب عقو امب اخبومو سانلا نم ًارياعم ًارسحتم رمتسا

 ةملظلا نم دحاو ريغل عقوو .نارسخلا مظعأو عطاوقلا غلبأب سانلل هملظ ةطساوب ءابو نامرحلا
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 لضفأ اهنكاس ىلع ةفيرشلا ةنيدملا نم بيرق ىلإ لصو نأ ىلإ اهل رفاسو اهبابسأ يف ذخأ هنأ ًاضيأ
 نيأ لوقي بكرلا ىلإ ةيوبنلا ةفيرشلا ةرجحلا ةمدخ ضعب جرخف اهراثآ ىأرو مالسلاو ةالصلا
 ىلع يكبي سلجف ؛ هيلإ لخدت ال كل لوقي ةظَيهْللا لوسر لوسر انأ هل لاقف هيلع لدف نالف نب نالف

 مدنلاو فسألا نم ريثك ىلع وهو ًابئاخ مهعم عجرف هيلإ اوجرخو ةرايزلل سانلا لخد نأ ىلإ هسفن
 ريظن كل عقيف كلشحاوفو كعباوت ىلع قاب تنأو روزت نأ رئازلا اهيأ رذحاف .ةملظلاو ةبآكلاو راعلاو

 هحالصإ نم سيأ نمب الإ كلذ لعفي ال ِةئَي هنأل ,ةرخآلاو لب ايندلا يف ملاعلا نيب ةلثم ريصتف كلذ
 لبق كل يغيني لئنيحف ,ىلاعت هللاب ذايعلاو ءوسلا ةمئاحن ىلع حضاو ليلد كلذ لب .هحالف مدعب عطقو

 كبونذل ةيحام اهطورشل ةيفوتسم ةحيحص ةبوت كاوجن يدي نيب مدقت نأ ةرايزلا بابسأ يف كذخأ
 ىلاعتو هناحبس هللا ققح .نييبنلا ةليسوو نيلسرملا ديس ةرضح يف لوثملا ىلإ كل ةلهؤم كبويعل ةرتاس

 نايبل وه امغإ «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» ربخ يف جحلا ركذو :ىلاعت هللا همحر لاق .نيمآ انل كلذ

 ركذ امو . جحي مل نمت اهكرت نم حبقأ ةفيرشلا ةنيدملا نم برق دقو جح نم ةرايزلا كرت نأل «ىلوألا

 . ينافج دقف ينرزي مل نم :ربخلا ىنعم نوكيف ٍذئنيحو .هل موهفم ال ىلوألا نايبل

 هنأ هجح دعب ىرخأ ةرم هرزي ملو جح مث ِلك هراز نم نأ هنم مهفي الف هانعم اذه نأ ررقت اذإو

 نأو .جح لك بقع روزي وأ هريغ وأ ًايكم هجح نم فرصنا اذإ جاح لكل نسي معن هلع هاهج

 نأب هرركتب اهرركي مل نم نأو .لضفألا وه جحلا رركتب ةرايزلا رركتو .ٍذئنيح هل دكأتت ةرايزلا
 . ءافج هنم دجو هنأ هيلع قلطي ال ةرم ولو هنم تدجو

 لبق ةفيرشلا ةنيدملاب ةءادبلا جحلاو ةرايزلا دير لضفألا نأ ىأر مهضعبف «ءاملعلا فلتخاو

 نإ هنأ هراتخا يذلاو :ىلاعت هللا همحر لاق . جحلا ميدقت نورثكألا مهو مهضعب ىأرو .ةفرشملا ةكم
 ةردابم ذئنيح اهقاطأ اذإ ةرايزلا ميدقت للوألاف «؛ . جحلل اهدعب هعاستا عم ةرايزلل نمزلا عستا

 نوكتلف ًاضيأو . جحلا دعب اهيلإ هجوتلا نع قئاع هقوعي امبر هنإف ؛ ةميظعلا ةبرقلا هذه ليصحتل

 بانجلا كلذ ىلإ أخل نمو .دادسلاو ناقتإلا هوجو لمكأ ىلع هب نايتإلل هقيفوتو هجح لوبق ىلإ ةليسو
 لو ًأجاح داع اذإ ماوعلا رثكأ تيأر دقلو :لاق مث «عينملا برقلاو لوبقلا جات جوتي نأب قيقح عيفرلا
 نأ دجت ماوعلا نم كلذ لمأتف ءراع يأ راعو صقن يأ صقن كلذ نأ نودعي ٍةكَي يبنلا رزي

 نورثؤيو ةرايزلا نورثكيف مهعابط يف تمكحتساو مهمولق يف ترقو هترايز ةمظعو خلي هتمظع
 ميركلا برلا هللا نم ءاجرلاف .مهتعتمأو مهلاومأ شياعمو مهرودو مهيضارأ نع جورخلا اهلجأل

 . يذلا ميركلاربلا ميحرلا فوؤرلا هيبن نمو .مهتالز رفغيو مهتاطرف وحميو مهقئاوب صحمي نأ داوجلا
 حالصإ ىلإ مهقفوي نأو مهتفلاخم نم مهريهطت يف مهر ىلإ مه عفشي نأ دابلاو رضاحلا هتفأر تمع

 لضفأل انقفوو كلذ انل ىلاعت هللا رسي .تاملا ىلإ تاف ام ىلع ًافسأ مهتاربع لاسرإ عم مهلامعأ
 باتك نم راصتخاب هلقن تدرأ ام ىهتنا ,.نيمآ ميحر محرأو ميرك مك هنإ كلاسملاو يعاسملا
 لاقو .ىلاعت هللا همحر يملا يمتيهلا رجح نبا مامالل «مركملا يوبنلا ربقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا»

 .ةيميت نبال ًارصاعم ناكو . يكلاملا جاح ا نباب روهشملا يردبعلا دمحم نب دمحم هللا دبعوبأ ةمالعلا

 مالكلا دنع «لخدملا» هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاق . همساب حرصي مل نإو يتآلا همالكب هيلع دري وهف
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 لسوتي كلذكو «هب ىلاعت هللا ىلإ لسوتيف هتكرب ىجرت نمم رازملا تيملا ناك نإف :روبقلا ةرايز ىلع
وه ذإ كلو يبنلاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتلاب أدبي لب « لكي يبنلا ىلإ هتكرب ىجرت نمم هاري نمب رئازلا

 ةدمعلا 

رشملاو هلك اذه يف لصألاو . لسوتلا يف
إ ناسحإب هعبت نميو ِهْلكَب هب لسوتيف هل ع

 دقو .نيدلا موي ىل

سا اوطحق اذإ ناك هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ هنع هللا ىضر سنأ نع يراخبلا ىور
 ىقست

 انقساف كيبن معب كيلإ لسوتن انإو انيقستف ليي كيبنب هيلإ لسوتن انك انإ مهللا :لاقف .سابعلاب

ب ىنعأ : رباقملا كلت لهأب لسوتي مث نوقسيف
ونذ ةرفغمو هجئاوح ءاضق يف مهنم نيحلاصلا

 وعدي مث هب

كلت لهألو هيراقألو هحناشملو هيدلاولو هسفنل
هتيرذو مهئايحألو نيملسملا تاومألو رباقملا 

 موي ىلإ م

 .ىلاعت هللا ىلإ مهب لسوتلا رثكيو مهدنع ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلإ رأجيو هناوخإ نم هنع باغ نلو نيدلا

ثكأ ةرخآلا يفف ايندلا يف مهب عفن امكف ,مهمركو مهفرشو مهابتجا ىلاعتو هناحبس هنأل
 دارأ نمف ؛ر

شلا يف ررقت دقو .هقلخو ىلاعت هللا نيب ةطساولا مهنأف مهب لسوتيو مهيلإ بهذيلف ةجاح
 ام ملعو عر

 رباك نع ارباك رباكألاو ءاملعلا نم سانلا لاز امو ءروهشم ريثك كلذو «ءانتعالا نم مهب ىلاعت هلل

 ركذ دقو : ىلاعت هللا همحر لاق . ىنعمو اسح كلذ ةكرب نودجيو مهروبق ةرايزب نوكربتي ابرغمو اقرشم

 ءاجتلالا لهأل ءاجنلا ةنيمس» ب ىمسملا هباتك يف ىلاعت هللا همحر نامعنلا نب هللا دبع وبأ مامإلا خيشلا

 رابتعالاو رئاصبلا يوذل ققحمت : هظفل اذه ام كلذ ىلع همالك ءانثأ يف «ءاجنلا يبأ خيشلا تامارك يف

 اى مهتامت دعب ةيراج نيحلاصلا ةكرب نإف رابتعالا عم كربتلا لجأل ةبوبحم نيحلاصلا روبق ةرايز نأ

ملا انئاملع دنع هب لومعم مهب عفشتلاو نيح اصلا روبق دنع ءاعدلاو , مهتايح يف تناك
 ةمئأ نم نيققح

 .ها نيدلا

لسوتيلو مهيلإ بهذيلف «ةجاح هل تناك نم نأ نم ركذ ام ىلع ضرتعي الو :لاق
 هلوقب مهب 

 دجسملاو ,.يدجسمو .مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالثل الإ لاحرلا دشت الو : مالسلاو ةالصلا هيلع

 باتك نم رفسلا بادآ باتك يف هللا همحر ىلازغلا دماح وبأ ليلجلا مامإلا لاق دقف .(ىصقألا

 : لاق نأ ىلإ جح وأ داهجل امإ .ةدابعلا لجأل رفاسي نأ وهو يناثلا مسقلا : هصن اذه ام هل «ءايحالا»

 كربتي نم لكو ؛ءايلوألاو ءاملعلا رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا روبقو ءايبنألا روبق ةرايز هتلمج يف لخديو

 اذه نم عنمي الو ءضرغلا اذهل لاحرلا دش زوجيو «هتوم دعب هترايزب كربتي هتايح يف هتدهاشمب

 نأل «ىصقألا دجسملاو .يدجسمو .مارحلا دجسملا : دجاسم ةثالثل الإ لاحرلا دشت الو : يللي هلوق

بنألا ةرايز نيب قرف الو .دجاسملا هذه دعب ةلئامتم اهخأل دجاسملا يف كلذ
 لصأ يف ءاملعلاو ءايلوألاو ءاي

 .لجو ّزع هللا دنع مهتاجرد فالتخا بسحب ًاريظع ًاتوافت تاجردلا يف توافتي ناك نإو .لضفلا

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 رذنلا امأو : هظفل اذه ام هللا همحر ديز يبأ نبا ةلاسرل هحرش يف هللا همحر يردبعلا ركذو : لاق

 ةنيدملا ىلإو ؛ةرمعلاو جحلا وهو ءعرشلا يف لصأ هلف ةكم ىلإ يثثملاو مارحلا دجسملا ىلإ ىثملل

 بحاص لاق ةرمع الو جح هدنع سيلو سدقملا تيب نمو ةبعكلا نم لضفأ يبنلاو يي يبنلا ةرايزل

 هلل دناعم وأ كرشم الإ هيف باتري ال حيحص ملسم هلاق يذلا اذهو :ركذام دعب لخدملا

 ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام قفتا :لاق «ةمئألا قافتاو باتك يف ةريبه نبا لقن دقو .ِةني هلوسرلو

 ه م/قحلا دهاوش 16



 «بلاطلا بيذهت» يف قحلا دبع لقنو . ةبحتسم ب يبنلا ةرايز ىلع ىلاعت هللا مهمحر لبنح نب دمحأو
 .ةدكؤملا نئسلا بوجو ديري :قحلا دبع لاق .ةبجاو بك يبنلا ةرايز نأ يسافلا نارمع يبأ نع

 درفنتف ءاهريغب امل قلعت ال اهسفنل ةبولطم ةبرق اهنأ مهلاوقأ نم لصاحلاو :هللا همحر لاق
 ًائينه اهالعأو تاعاطلا لجأ يف وهف ءاهريغ نود اهيلإ ادصاق جرخ نمو ءاهيلإ لاحرلا دشو دصقلاب
 . ميرك اي كنمب كلذ انمرحت ال مهللا .هل ائينه مث هل

 همحر يراخبلا رصتخم بحاص ةرمج يبأ نبا ينعي دمحم ابأ يديس تعمس . ىلاعت هللا همحر لاق
 ةالصلا هيلع هنأ لع تضم دق ىلاعتو هناحبس ىلوملا ةمكح نأ كلذو .لجو رع هبر ىلإ لقتنا ىتح اهب هتماقإو ةئيدملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هترجه نم عقو ام رس ىلإ رظنا .لوقي ىلاعت هللا
 ىلإ هلاقتنا ىلإ ةكم يف مالسلاو ةالصلا هيلع يقبولف .اهب فرشتيوه ال هب ءايشألا فرشتت مالسلاو
 ةالصلا مهيلع ليعامسإو ليلخلاو مدآب قبس دق اهفرش نأ ذإ ةكمب فرشت دق هنأ مهوتي ناكل ىلاعت هبر
 مدقت ام ناك تاقولخملا لضفأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هدابعل نيبي نأ ىلاعت هللا دارأ نأ املف مالسلاو
 عامجإلا نم عقو ام ىلإ ىرت الأ «هب ةنيدملا تفرشتف ةنيدملا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هترجه نم هركذ
 هنأ مدقت دقو .همالسو هيلع هللا تاولص ةميركلا هءاضعأ مض يذلا عضوملا عاقبلا لضفأ نأ ىلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع اهرشاب يتلا ءايشألا ىلإ رظناو ءاهريغو ةبعكلا نم لضفأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىرت الأ .فيرشتلا نوكي كلذ ردقبو اهل هترشابم بحب فرشتت ادبأ اهدجت
 اهئاجرأ يف ةميركلا اطخلا كلتب مالسلاو ةالصلا هيلع هددرتل الإ كاذ امو «ءافش اهءارت» ةنيدملا يف لاق
 يف هددرت نم رثكأ ةنيدملاب هدجسم يف قي هيشم ناك نأ امو .كلذ ريغوأ فوهلم ةثاغإ وأ ضيرم ةدايعل
 ةالصلا هيلع هددرت ناك نأ الو .ةالص فلأب هيف ةالصلا تناكف كلذب هفرش مظع ةنيدملا نم هريغ
 ضاير نم ةضور اهسفنب ةفيرشلا ةعقبلا كلت تناك دجسملا يف هددرت نم رثكأ هربنمو هتيب نيب مالسلاو
 كلذ ليوأت يفو «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق .ةنجلا
 ىلإ لقنت اهسفنب اهنأ يناثلاو . ةنجلا يف ةضور هبحاصل لصحي اهيف لمعلا نأ امهدحأ :ءاملعلل نالوق
 . حيحصلا وه اذهو .ةنحلا

 يفوهو بادألا نم ركذ ايف روبقلا ةرايز نم هليبسب انك ام ىلإ عجرن مث :ىلاعت هللا همحر لاق
 همالسو هللا تاولص لسرلاو ءايبنألا بانج ميظع امأو ؛ مهب كربتي نمو ءاحلصلاو ءاملعلا ةرايز
 فصتيلف مهيلإ ءاجذإف .ةديعبلا نكامألا نم مهدصق هيلع نيعتيو رئازلا مهيلإ يتأيف ,نيعمجأ مهيلع
 ىلإو .مهيلإ هرطاخو هبلق رضحيو عوضخلاو رارطضالاو ةجاحلاو رقفلاو ةنكسملاوراسكنالاو لذلاب
 مث هلهأ وه امب ىلاعت هللا ىلع ينثي مث .نوريغتي الو نولبي ال مهنأل هرصب نيعب ال هبلق نيعب مهتدهاشم

 لسوتي مث .نيدلا موي ىلإ نابسحإب مهل نيعباتلا ىلع محرتي مث . مهباحصأ نع ىضرتيو مهيلع لصي
 مزجيو .مهنم هجئاوح بلطيو مهب ثيغتسيو .هبونذ ةرفغمو هبرآم ءاضق يف مهم ىلاعت هللا ىلإ
 يف ىلاعتو هناحبس هتنس ترجو .حوتفملا هللا باب مهنإف كلذ يف هنظ نسح يوقيو . مهتكربب ةباجإإلاب
 ام ركذيو مهيلع مالسلا لسريلف مهيلإ لوصولا نع زجع نمو ؛ مهببسبو مهيديأ ىلع جئاوحلا ءاضق
 ماركلاو ,ماركلا ةداسلا مهنإف ؛كلذ ريغ ىلإ هبويع رتسو هبونذ ةرفغمو هجئاوح نم هيلإ جاتحي
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 ةرايز يف مالكلا اذه . مهيلإ أجل نم الو .مهدصق نم الو .مهب لسوت نم الو .مهلأس نم نودري ال

 .امومع مالسلاو ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألا

 هيلع ديزي ركذ ام لكف .همالسو هيلع هللا تاولص نيرخآلاو نيلوألا ديس ةرايز يف امأو

 نم بيخي الو هتعافش درت ال يذلا عفشملا عفاشلا هنأل ةنكسملاو لذلاو راسكنالا يف ىنعأ هفاعضأ

 ةرئاد بطق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ذإ هب ثاغتسا وأ ناعتسا نم الو .هتحاسب لزن نم الو .هدصق

 : مجنلا] #ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل# :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق . ةكلمملا سورعو لامكلا

 نمف .ةكلمملا سورعوه اذإف ,مالسلاو ةالصلا هيلع هتروص ىأر : مهيلع هللا ةمحر انؤاملع لاق 4

 جاتحيو .راثآلاو ةنياعملا هب تدهش امل بيخي الو دري الف هنم هجئاوح بلط وأ هب ثاغتسا وأ هب لسوت
 رعشي رئازلا نإ مهيلع هللا ةمحر انؤاملع لاق دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز يف ىلكلا بدألا ىلإ

 يف ينعأ : هتايحو هتوم نيب قرف ال ذإ هتايح يف وه امك مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي نيب فقاو هنأب هسفن

 ءافخ ال لج كي هدنع كلذو ؛ مهرطاوخو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأب هتف رعمو هتمأل ِةَِي هتدهاشم

 ةرخآلا ىلإ لقتنا نم لك نأ باوجلاف . ىلاعتو هناحبس يلوملاب ةصتخم تافصلا هذه لئاق لاق نإف . هيف

 تاياكح نم يهتنملا ثيحب ةرثكلا يف كلذ عقو دقو ابلاغ ءايحألا لاوحأ نوملعي مهف نينمؤملا نم

 .كلذ ريغ لمتحيو « مهيلع ءايحألا لامعأ ضرع نيح كلذب مهملع نوكي نأ لمتحيو ءمهنم تعقو

 نم دب الف مهيلع لامعألا ضرعب مالسلاو ةالصلا هيلع قداصلا ريخأ دقو ؛انع ةبيغم ءايشأ هذهو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انايب اذه يف ىفكو ءاهم ملعأ هللاو ةمولعم ريغ هيف ةيفيكلاو . كلذ عوقو

 مهنم ناك نم فيكف نينمؤملا نم ءايحألا قح يف اذه «ءىش هبجحي ال هللا رونو هللا رونب رظني نمؤملا»

 .ةرخآلا رادلا يف

 نم لجر انربخأ كرابملا نبا نع هظفل اذه ام هتركذت يف يبطرقلا هللا دبع وبأ مامإلا لاق دقو

 ىلع ضرعتو الإ موي نم سيل :لوقي بيسملا نب ديعس عمس هنأ انثدح ورمع نب لاهنملا نع راصنألا

 : ىلاعت هللا لاق . مهيلع دهشي كلذلف مهلامعأو مهاميسب مهفرعيف ةيشعو ةودغ هتمأ لامعأ ِْلَي يبنلا

 نأ مدقت دقو 4١[. :ءاسنلا] «اديهش ءالؤه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انتثج اذإ فيكف»
 موي تاهمألاو ءابآلاو ءايبنألا ىلعو «نينثالا مويو سيمخلا موي ىلاعتو كرابت هللا ىلع ضرعت لامعألا

 مويو موي لك ضرعلاب مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن صتخي نأ لمتحي هنإف .ضراعت الو .ةعمجلا

 .ه ا ءايبنألا عم ةعمجلا

 لامحأ طح لحم وه مالسلاو ةالصلا هيلع هب لسوتلاف :اذه دعب هللا همحر جاحلا نبا مامإلا لاق

 هبر دنع اهمظعو مالسلاو ةالصلا هيلع هتعافش ةكرب نأل ءاياطخلاو بونذلا لاقثأو رازوألا

 هيلع هيبن ةعافشب ىلاعت هللا ىلإ أجليو هراز نم رشبتسيلف عيمجلا نم مظعأ اهنأ ذإ بنذ اهمظاعتي ال

 دقتعا نمو .نيملاعلا بر اي نيمآ كدنع هتعافش نم انمرحت ال مهللا .هرزي مل نم مالسلاو ةالصلا

 كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهغأ ولو» .:لجو رع هللا لوق عمسي ملأ ؛مورحملا وهف اذه فالخ

 هبابب فقوو هءاج نمف ["5 : ءاسنلا] «ًاريحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف

 ىلاعتو هناحبس دعو دقو «داعيملا فلخ نع هزنم لجو رع هللا نأل ءاهيحر اباوت هللا دجو لي هب لسوتو
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 نيدلل دحاج الإ باتري الو هيف كشي ال اذهف .هبر رفغتساو هلأسو هبابب فقوو هءاج نمل ةبوتلاب

 . نامرحلا نم هللاب ذوعن كب هلوسرلو هلل دناعم

 راز لب «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملا لخدي ملف ِةِفك هترايز ىلإ مهضعب ءاج دقو
 ديس دلب لخدي يلثمأ لاقف ؟لخدت الأ هل ليقف قلي هيبن عم ىلاعت هللا همحر هنم ابدأ اهجراخخ نم
 نأ ال ةفيلخلا لوسرل ىلاعت هللا همحر كلام لاق دقو .لاق امكوأ كلذ ىلع ردقت يسفن دجأ ال ؟نينوكلا
 هادي تعلخنا ناك دق هنأل ىثملا ىلع ردقي ال هنوك يف رذعل هيلإ يتأي ىتح اهبكريل ةلغبلاب هيلإ ىتأ
 : لاقو بكري نأ ىأف .هنع ةروهشملا ةياكحلا يف هنع هللا يضر هب عقو دق يذلا برضلا نم هاتبكرو
 نيلجر ىلع ًاثكتم هيلإ ىثمو ةلغب رفاحب هأطأ نأ يل ناك ام ةميركلا همادقأب لِي هللا لوسر هئطو عضوم
 ام هعم هل ىرجو مالسلاو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملا جراخ يف ةفيلخلا ىلإ غلب ىتح هيلجر ري
 ىلإ هجوتي له يللي ىبنلا دجسم لخد اذإ هلأس نأ امل ةفيلخلل ىلاعت هللا همحر كلام لاق دقو ءىرج

 ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت فيكو : ىلاعت هللا همحر كلام لاقف ؟ةلبقلا ىلإ وأ لتي يبنلا
 بحاص لاقو «ىلاعت هللا امهمحر ءافشلا يف ضايع يضاقلا هركذ ام لقن مث ؟مالسلا هيلع مدآ كيبأ
 يف هتيلكو هتميزعو هتين نكتلف ةكم نم جرخ اذإف لصف : جحلا ىلع همالك رخآ يف كلذ دعب لخدملا
 ىلإ عوجرلا نم هريغ هعم كرشي ال هلك كلذب قلعتي امو هيف ةالصلاو هدجسم ةرايزو نيم يبنلا ةرايز
 وهف «.عبات ال عوبتم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل .كلذ هبشأ امو هجئاوح نم ءىش ءاضق وأ هدصقم
 ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةفرشملا ةنيدملا ىلإ لصو اذإف .مظعألا دوصقملاو بولطملا رمألا سأر
 ىلع لوخدلل بهأتي ىتح ةنيدملا جرام عضوم وهو سرعملاب لزني نأ هل بحتسيف .مالسلاو
 هيلجر ىلع شام وهو لخدي مث ةبوتلا ددجيو بيطتيو هبايث نسحأ سبليو عكريو رهطتيف هِي يبلا
 لع اومدق نأ امل سيقلا دبع دفو نأ» درو دقو .رارطضالاو جايتحالا ةنكسملاو ةلذلا رثأ هيلعو
 للي يبنلا ىلع ملسف ءاج مث هبايث نسحأ سبلو لستغا هنإف مهديس الإ مهلك هيلإ اورداب يي يبنلا
 مامإلا ةرابع تهتنا «ةانألاو ملحلا» : هلوسرو هللا امههبحي ناتلصخ كيف مالسلاو ةالصلا هيلع هل لاقف
 . ىلاعت هللا همحر لخدملا يف جاحلا نبا

 كرشلا نم نأ اهب اوكسمت يتلا نيفلاخملا ةهبشو : ىلاعت هللا همر يكبسلا نيدلا يقت مامإلا لاق
 مكتهلا نرذت ال اولاق# : ىلاعت هلوق يف فلسلا نم ةفئاط لاق اى دجاسم روبقلا ذاختا ىلاعت هللاب
 موق يف نيحلاص ًاموق ءالؤه ناك اولاق [57 :حون] «ارسنو قوعيو ثوغي الو ًاعاوس الو أَدو نرذت الو
 ءاهودبعف دمألا مهيلع لاط مث ليثامت مهروص ىلع اوروص مث .مهروبق ىلع اوفكع اوتام |ملف حون
 ىلإ يدؤي ام اهلعف نأو ديحوتلا ىلع ةظفاحملا باب نم اهيلإ رفسلاو ةرايزلا عنم نأ ةيميت نبا ليختو
 ىلإ يدؤملاوه اهيف روصلا ريوصتو اهيلع فوكعلاو دجاسم روبقلا ذاختا نآل لطاب ليخت اذهو .كرشلا
 ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» : لي هلوقك ةحيحصلا ثيداحألا يف درو اى هنم عونمملا وهو . كرشلا
 اذإ كئلوأ» ةشبح لا ضرأب ةسينكب ريخأ مل كي هلوقو ءاوعنص ام رذحي «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا
 دنع قلخلا رارش كئلوأ روصلا كلت هيف اوروص مث ادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهيف تام
 . «هللأ
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 ناسل ىلع ىلاعت هللا هعرش اذهوأ .كلذ ىلإ ىدؤي الف مالسلاو ءاعدلاو ةرايزلا امأو

 ولف .هيلع ةمألا عامجإو كلذ رتوتو العفو الوق لقي هنع ةمدقتملا ثيداحألا نم تبث كب هللا لوسر

 دحأ قح يف ىلاعت هللا اهعرشي مل هوحنو ريوصتلاك كرشلا ىلإ يدؤملا ميظعتلا نم روبقلا ةرايز تناك

 نأ انل سيلو .مهريغو عيقبلاو دحأ ءادهش قح يف ةباحصلاو قع يبنلا اهلعف الو نيحلاصلا نم
 هنأ انليخت نإو هللا هحابأ ام الإ حيبن الو .روذحم ىلإ يضفي هنأ انيلخت نإو هللا همرح ام الإ مرحن

 روصلا ريوصتو دجاسم روبقلا ذاختا رذحو هلوسر ابنسو اهعرشو ةر ,ايزلا حابأ امو روذحم ىلإ يضفي ال

 ةرايزلا ساق نمف .ريوصتلاو دجاسم روبقلا ذاختا ميرحتو .اهتيعورشمو ةرايزلا ةحابإب انلق .اهيلع

 ل اذإ دجاسم روبقلا ذاختا ةحابإب لاق ول ًاصخش نأ امك ؛ ' صنلل افلام ناك ميرحتلا يف ريوصتلا ىلع

 يرجن نأ انل سيل دوصقملا امم ققحتي ال يتلا لئاسملاو ءاضيأ صنلل افلام ناك كرشلا ىلإ ضفي

 .ليلد هيلع مقي مل يذلا ع ئارذلا دس باب نم اذه نإف ٠ .عراشلا نم صنب الإ اهيلع دوصقملا مكح

 عرشلا همرح ايف يدؤت ال دقو هيلإ يدؤت دق ىتلا رومألا امأو _ ؟لاكشإ الب مارح كرشلا ىلإ يضفملاف

 اذه نم اهيف نحن يتلا رومألا هذهو روذحملا همازلتسا مدعل ًاحابم ناك همرحي مل امو .ًامارح ناك اهنم

 مالسلاو ةرايزلا عرشو روبقلا ىلع فوكعلاو ريوصتلاو دجاسم روبقلا ذاختا اهنم عرشلا مرح ليبقلا
 بادآ ىلع ةظفاحملا عم لعف اذإ يناثلا عونلا نأ ققحتيو ءاههنيب قرفلا ملعي لقاع لكو ءاعدلاو

 هلوسر ىلعو هللا ىلع لوقتم ةعيرذلل ادس ةلمج كلذ عنمب لئاقلا نأو .روذحم ىلإ يدؤي ال ةعيرشلا

 : اهبغم دب ال نيرمأ انهه نأ ملعاو : ىلاعت هللا همحر لاق , ةرايزلا قح نم روزملا كلذل تبث ام صقتنم

 برلا نأ داقتعاو ةيبوبرلا دارفإ ةيناثلاو . قلخلا رئاس نع هتبتر مفرو لي  يبنلا ميظعت بوجو امهدحأ

 ةكراشم قلخلا نم دحأ يف دقتعا نمف ؛ .هقلخ عيمج نع هلاعفأو هتافصو هتاذب درفنم ىلاعتو كرابت

 ىلإ ىدأ اميف لوسرلا ىلعو ءامل بجي اهيف ةيبوبرلا بناج ىلع ىنجو كرشأ دقف .كلذ يف ىلاعت يرابلا
 ىلاعت هللا ىلعو .هل بجي اهيف هيلع ىنج دقف هتبتر نم ءيبث نع لوسرلاب رصق نمو ؛اهقح نم ةمألا
 صتخي ام هب غلبي ملو ميظعتلا عاونأب قي يبنلا ميظعت يف غلاب نمو .هلوسرل بجوأ اهيف هتفلاخمب

 يذلا لدعلا وه كلذو ءاعيمج ةلاسرلاو ةيبوبرلا بناج ىلع ظفاحو قحلا باصأ دقف «ىلاعت يرابلاب
 ىلإ ميظعتلا يف يهتنت ال ميظعتلاو كربتلا دصقب ةرايزلا نأ مولعملا نمو .طيرفت الو هيف طارفإ ال
 دعبو هتايح يف هميظعت نم ةباحصلا لعفو ةنسلاو نآرقلا يف هيلع صن ام ىلع ديزت الو ةيبوبرلا ةجرد
 نأ ليخت دق ةميتي نبا ىنعي لجرلا اذهو ,نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ؟اهعانتما ليختي فيكو «هتافو

 هيلع درو ليلد لكو .كلذ ىلع هلك همالك ىنبو ىلاعت هللاب كارشإلل نوضرعتم مهترايزب سانلا
 نأب الإ هل ءاود ال ءاد اذهف كلذ ىلع اهب نيعتسي هل تضرع ةهبش لكو .هجولا اذه ريغ ىلإ هفرصي

 نم عنمي الو : ةقباسلا هترابع لبق ىلاعت هللا همحر لاقو . يكبسلا مامإلا مالك ىهتنا .قحلا هللا همهلب
 ريغ نم ةرايزلا نأ ىعدا نمف .هنع يبنم وه ام لاهجلا ضعب نم هب نرتقي اهنم عون نوك ةرايزلا
 قلطأ نمو «ىلاعت هللا هلحأ ام مرح دقف اهمرح نمو .لهجو بذك دقف ةعدب اهيلإ رخآ ءيش مامضنا

 قالطإ نم عنتما نم اذكهو .لهاج وهف مرحم هب نرتقي وأ مرحم اهعاونأ ضعب نأل اهيلع ميرحتلا

 وهف ميرحتلا هجو ىلع سانلا ضعب نم اهعاونأ ضعب عوقول يه ثيح نم ةرايزلا ىلع بابحتسالا
 «كلذ هيشأ امو ةبوصغملا رادلا ية ةالصلاك هنع يبغم هجو ىلع عقت دق ةالصلا نإف ءًاضيأ لهاج
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 ةبرق يه ثيح نم ةرايزلا ًاضيأ اذكهف ؛ةبجاو وأ ةبرق ةالصلا نأب لوقلا قالطإ نم كلذ عنمي الو
 اهنم هجولا كلذ نوكيف .هنع يبنم هجو ىلع عقي اهعاونأ ضعب ناك نإو ؛روبقلا اوروز» : لَك هلوقل

 مكحلاو ,هلعفي نم عنمتو هملسن نحنو ءانرضي ال عونلا اذه ىلع عادتبالاب مكحلاو ءهدحو هنع ايبنم
 .ه ا عادتبالا نيع قلطملا ىلع عادتبالاب

 ةعورشملا دلك هترايز ةيفيك ف لصف

 ةلمتشم مهركذ مدقت نم ريغ ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم ةعبرأ تارابع انه لقنأ نأ تيأر دق

 اتوب مدقت ام اهتيعورشم تبث نإو يهو ءًاضيأ اهتيعورشم تابثإو ِِلَي هترايز ةيفيك نايب ىلع
 دئاوفلا نم اهعبتي امو ةرايزلا ةيفيك اهيف نيبي مل يهف .ميمذ رباكم وأ ميهب لهاج لك الإ هيف كشي ال
 ةالصلا هيلع هراوزو هيبحمل ماتلا عفنلا لصحيل انه كلذ ركذأ نأ تببحأف ءاهتبسانمب اهوركذ يتلا

 خيشلا كلذكو «مظنملا رهوجلا» قباسلا هفيلأت يف رجح نبا مامإلا كلذ لصف دقو ءمالسلاو
 «لسرلا ديس ةرايز يف لسوتلا نسح» هباتك يف ىطويسلا ظفاحلا ذيملت يرصملا يناهكافلا رداقلا دبع
 . اهدارأ نمل ةلوهسب اهوصح رسيتي ةعوبطم بتك اهلكو «افولا ةصالخو» يف يدوهمسلا ديسلا كلذكو
 ةيفيك يف مهركذ مدقت نم ىوس ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم مامإ لك نع ةرابع انه ركذأ نأ تيأر دقو

 اهنم ةرابع لك نإ ثيحب ردانلا يف الإ اهيف مهنيب فالح ال يناعملا ةدحتم يهو .ةعورشملا ةرايزلا

 .ًالوأ ةرابعلا كلت بحاص ملاعلا كلذ بهذم لهأ نم ناك ءاوس ملسم لكل اهماكحأب لمعلا نسحي

 بسحب مهتبتر دقو . مهتارابع انه لقنأ نأ تيأر هبهذم ءاملع مالكب سنأتسي دحاو لك نوكل نكلو

 نم قباسلا لصفلا يف هتركذ امل ةديؤم اضيأ يه اهعيمج هذه مهتارابعو  ىلاعت هللا مهمحر مهنامزأ

 نيذاشلا كئلوأ نم كلذ عنم نم ىلع درلاو نيكلاصلاو ءاينألا نم هريغو لَو هترايز هيعو رشم

 . نيعدتبملا

 مظعألا ثوغلا مالك

 ها ةنس قوتملا لبنحلا يناليجلا رداقلا ديع انديس

 ةيفاعلاب ىلاعت هللا نم اذإف : ةرمعلاو جحلا ىلع مالكلا دعب «ةينغلا» هباتك يف هنع هللا يضر لاق

 ىلع لص مهللا :دجسملا لوخد دنع لقيلف ٍةكو يبنلا دجسم يتأي نأ هل بحتسملاف «ةنيدملا مدقو

 بر هلل دمحلا .كباذع باوبأ ينع فكو كتمحر باوبأ يل حتفاو دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس

 همامأ ربقلاو هرهظ فلخ ةلبقلا رادج لعجيو «ةلبقلا نيبو هنيب هئاذحب نكيلو ربقلا يتأي مث .نيملاعلا

 ,هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : لقيلو «ربنملا يلي امم مقيلو هراسي نعربنم لاو ههجو ءاقلت
 ادمحم انديس تا مهللا ,ديجم ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تيلص ايك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا

 يف دمحم حور ىلع لص مهللا .هتدعو يذلا دومحملا ماقملاو ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا
 كليبس يف دهاجو كرمأب عدصو كتايآ التو كتلاسر غلب اك داسجألا يف هدسج ىلع لصو حاورألا

 كنإ مهللا .نيقيلا هاتأ ىتح كدبعو كيلو ىلاوو كودع ىداعو كتيصعم نع ىبنو كتعاطب رمأو
 اوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» كيبنل كباتك يف تلق
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 بجوت نأ كلأسأف ءارفغتسم يبونذ نم ًابئات كيبن تيتأ ينإو [14 : ءاسنلا] «ًاييحر ًاباوت هللا اودجول

 0 0 ا

 59 هترمز يف انرشحاو هلخدم انلخدأف هقلن ملو ءانقدصو هرن ل انمآ اى هلل «نيرخألاو

 نيقرام الو نيثكان الو ًايازخ ريغ ًأدبأ هدعب امظن ال ًائينه ًاغئاس ًايور ًابرشم هسأكب انقساو هضوح

 نع مدقتي مث .هتعافش لهأ نم انلعجاو نيلاض الو مهيلع ًابوضغم الو نيباترم الو نيدحاج الو

 ركب ابأ اي كيلع مالسلا .هتاكربو هللا ةمحرو ِهكَي هللا لوسر يبحاص اي امكيلع مالسلا : لقيل مث هنيمي

 انل رفغاو ءاريخ مالسإلا نع امهيبن نع امكزجا مه" ؛قورافلا رمع اي كيلع مالسلا ؛ قيدصلا

 هب ًاكربت ربدملاب حسمتي نأ بحأ نإو : ةضورلا يف ربنملاو ربقلا نيب ىلصي نأ بحتسيو «سلجيو نيتعكر

 دارأ اذإ مث .كلانه ءاعدلا رثكأو كلذ لعف مهل ةرايزلاو ءادهشلا روبق يتأي نأو ءابق دجسمع ةالصلاو

 الوأ لعف امك لعفو كي هللا لوسر ىلع ملسو ربقلا ىلإ مدقتو يي يبنلا دجسم نأ ةنيدملا نم جورخلا

 .كيبن ربق ةرايزب ينم دهعلا رخآ هلعجت ال مهللا : لاق مث كلذك هيبحاص ىلع ملسو هعدوو
 اذإو

 دصقب رفسلاب اهيف حرصي مل نإ وهو . تهتنا نيمحارلا محرأ اي نيمآ هتئسو هتبحم لع ,نفوتف يفوت

 دوعلا مث 0 ءًالوأ هترايزب ءانتعالاو هقحب ىلاعت هللا لاؤسو هب ةثاغتسالا ركذب كلذل ةديفم يهف ةرايزلا

 بق ةرايز نم دهعلا رخآ هلعجت ال مهللا ' هلوقو .هتاجاحب هدنع ءاعدلاو هعادوو ىرخأ ةرم هترايز ىلإ

 برقأو تاعاطلا نسحأ نم ِدَيكَي هترايزل رفسلا نأ ىري هنع هللا يضر هنأ ديفي كلذ لك . كيبن

 ِْس ةينسلا هتديقعو . مظعألا ثوغلا اذه بهآذم كش الب وه اذ اذه دوك ء عقارلا وه اى تابرقلا

 تملع دقف . ةيباهولا هتقرفو ةيميت نبا دنع ونم كلذ لكو .ءادهشلا روبق ةرايز دنع ءاعدلا لطب

 مهتعدبب اوقرخ دقف هنع هللا يضر دمحأ مامإلا بهذم ًاضيأ اوفلاخ ةثالثلا بهاذملا اوفلاخ امك مهأ

 ةمئأ نم ريثكو ةيلب يأو ةيلب نيملسملاو مالساإلا ىلع مهتعدب تناكو .ةيدمحملا ةمألا عامجإ هذه

 لوح الو .ةمومذملا ةعدبلا هذه ُِ ةيميث نبأ مهمامإ لعو مهيلع درلا ُِق تافلؤم اوفلأ ةلبانجلا

 . ميظعلا ٍلعلا هللاب الإ ةوق الو

 يعفاشلا يوونلا مامإلا مالك

 كسانملا حاضيإ ٍق 1/5 ةلنس قوتملا

 مركو فرشو هلك هللا لوسر انالومو انديس ربق ةرايز يف سداسلا بابلا : ىلاعت هللا همحر لاق

 .برثيو رادلاو ةبيطو ةباطو ةنيدملا : ةسخ ءامسأ هللا لوسر ةنيدمل نأ ملعا : كلذب قلعتي امو مظعو

 جاجحلا فرصنا اذإ :ىلوألا :لئاسم بابلا يف لاق مث .ءامسألا هذهب اهتيمست ببس ركذو

 تابرقلا مهأ نم ابنإف ِخَِكك هتبرت ةرايزل هِي هللا لوسر ةنيدم ىلإ اوهجوتيلف ,ةكم نم نورمتعملاو
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 لاق :لاق ابنع هللا يضر رمع نبا نع امهدانسإب يطقرادلاو رازبلا ىور دقو . يعاسملا حجنأو

 ليو هترايز عم يوني نأ رئازلل بحتسي : ةيناثلا .«يتعافش هل تبجو يربق راز نم» : يعي هللا لوسر

 ةالصلا نم رثكي نأ بحتسي : ةثلاثلا . هيف ةالصلاو ٍدِي هدجسم ىلإ ةرفاسملاب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا

 نم داز اهب فرعي امو اهمرحو ةنيدملا راجشأ ىلع هرصب عقو اذإف .هقيرط يف ٍةِقَي هيلع ميلستلاو

 نأ بحتسي :ةعبارلا .هنم اهلبقتي نأو هترايزب هعفني نأ ىلاعت هللا لأسيو كي هيلع ميلستلاو ةالصلا

 اهنأو .ةنيدملا فرش ٍذئنيح هبلق يف رضحتسي :ةسماخلا .هبايث فظنأ سبليو هلوخد لبق لستغي

 تفرش يذلا نأو «قالطإلا ىلع اهلضفأ مهضعب دنعو .ءاملعلا ضعب دنع ةكم دعب ايندلا لضفأ

 نم بلقلا ءىلتمت هميظعتل ارعشتسم عجري نأ ىلإ همودق لوأ نم نكيلو ,نيعمجأ قئالخلا ريخ ِديِكي هب

 دجسملا لوخد يف هانمدق ام لقيلف ٍةِلَي هلجسم باب ىلإ لصو اذإ : ةسداسلا .ِهكَي هاري هنأك هتييه

 هللا مسي ؛ميجرلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطلسو ميركلا ههجوبو ميظعلا هللاب ذوعأ وهو .مارحلا

 باوبأ يل حتفاو يبونذ يل رفغا مهللا .ءملسو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا .هلل دمحلاو

 لوخدلا يف ىنميلا هلجر مدقيو .كلضف باوبأ يل حتفاو :لوقي هنأ الإ اذه لاق جرخ اذإو ؛ كتنحر

 نيب ام يهو ,ةميركلا ةضورلا دصقيف لخديو .دجاسملا عيمج يف لعفي اذكو ءجورخلا يف ىرسيلاو

 ءاذح ربنملا «دومع لعجي هنأ نيدلا مولع ءايحإ» يفو .ربنملا بنجب دجسملا ةيحت لصيف ءربقلاو ربنملا

 نيب دجسملا ةلبق يف يتلا ةرئادلا نوكتو قودنصلا اهبناج ىلإ ىتلا ةيراسلا لبقتسيو .نميألا هبكنم
 نيب ام عرذ نأ ةنيدملا باتك يفو ديو هدعب دجسملا عسو دقو قي هللا لوسر فقوم كلذف .هينيع

 ربنملا نيب ام عرذ نأو ءاربشو ًاعارذ ةرشع عبرأ يفوت ىتح هيف لصي ناك يذلا ِْيلَي يبنلا ماقمو ريدم

 ركش دجسملا نم اهريغ وأ ةضورلا يف ةيحتلا ىلص اذإ : ةعباسلا .ربشو اعارذ نوسمخو ثالث ريقلاو

 ةلبقلا ربدتسيف ميركلا ربقلا يتأي مث .هترايز لوبقو هدصق ام ماَتِإ هلأسيو ةمعنلا هذه ىلع ىلاعت هللا

 رادج لبقتسي نيدلا مولع ءايحإ يفو . عرذ ةعبرأ وحن ربقلا سأر نم دعبيو «ربقلا رادج لبقتسيو

 يف يذلا ليدنقلا لعجيو هرادج ةيواز يف ربقلا سأر دنع يينلا ةيراسلا نم عرذأ ةعبرأ وحن ىلع ربقلا

 ماقم يف فرطلا ضاغ ربقلا رادج نم هلبقتسي ام لفسأ ىلإ ارظان فقيو .هسأر ىلع ريقلا دنع ةلبقلا

 وه نم ةلزنمو هفقوم ةلالج هبلق يف ارضحتسم ايندلا قئالع نم بلقلا غراف لالجإلاو ةبيملا

 مالسلا هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقيف دصتقي لب .هتوص عفري الو ملسي مث ِةِي هترضحب
 اي كيلع مالسلا . هللا قلخخ ريخ اي كيلع مالسلا , هللا ةريخ اي كيلع مالسلا . هللا يبن اي كيلع

 اي كيلع مالسلا رهط اي كيلع مالسلا ءريشب اي كيلع مالسلا .ريذن اي كيلع مالسلا هللا بيبح

 مالسلا .مساقلا ابأ اي كيلع مالسلا .ةمألا يبن اي كيلع مالسلا ةمحرلا يبن اي كيلع مالسلا ,رهاط

 ريخ اي كيلع مالسلا «نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس اي كيلع مالسلا «نيملاعلا بر لوسر اي كيلع

 كتيب لهأو كلآ ىلعو كيلع مالسلا .نيلجحملا رغلا دئاق اي كيلع مالسلا .نيعمجأ قئالخلا

 . نيحلاصلا هللا دابع عيمجو ءايبنألا رئاس ىلعو كيلع مالسلا ,نيعمجأ كباحصأو كتيرذو كجاوزأو

 ركاذ كركذ املك كيلع هللا لصو .هتمأ نع آلوسرو يبن ىزج ام لضفأ انع هللا لوسر اي هللا كازج

 الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيعمجأ قلخلا نم دحأ ىلع ىلص ام بيطأو لمكأو لضفأ لفاغ كركذ نع لفغو
 تغلب دق كنأ دهشأو .هقلخ نم هتريخو هلوسرو ؛هدبع كنأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا
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 ةليضفلاو ةليسولا هتآو مهللا .هداهج قح هللا يف تدهاجو ةمألا تحصنو ةنامألا تيدأو ةلاسرلا

 دمحم ىلع لص مهللا .نولئاسلا هلأسي نأ يغبني ام ةياهن هتآو هتدعو يذلا ادومحم اماقم هثعباو

ميهاربإ ىلع تيلص امك هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو يمألا يبنلا كلوسرو كدبع
 لآ ىلعو 

ىلع تكراب اك هتيرذو هجاوزأو دمحم لآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم ىلع كرابو . ميهاربإ
 ىلعو ميهاربإ 

تقو قاض وأ اذه ظفح نع زجع نمو . ديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ لآ
 . هضعب ىلع رصتقا هنع ه

ع ءاجو . ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر اي كيلع مالسلا هلقأو
 يصر فلسلا نم هريغو رمع نبا ن

 ابأ اي كيلع مالسلا .هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لوقي رمع نبا ناكف ءادج راصتقالا مهنع هللا

 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا .لوقي ناك هنأ ىلاعت هللا همحر كلام نعو . هاتبأ اي كيلع مالسلا ءركب

هيو هللا لوسر ىلع مالسلاب دحأ هاصوأ دق ناك نإ مث . هتاكربو هللا ةمحرو
 اي كيلع مالسلا : لقيلف 

سي نالف نب نالف وأ نالف نب نالف نم هللا لوسر
 تارابعلا نم اذه وحن وأ هللا لوسر اي كيلع مل

 ؛

للا يضر ركب يبأ ىلع ملسيف .عارذ ردق هنيمب بوص ىلإ رخأتي مث
 بكنم دنع هسأر نأل ,هنع ه

للا كازج ,راغلا يف هيناثو هللا لوسر يفص ركب ابأ اي كيلع مالسلا :لوقيف كي هللا لوسر
 ةمأ نع ه

لوقيف .هنع هللا يضر رمع ىلع مالسلل عارذ ردق هنيمب بوص ىلإ رخأتي مث ءأريخ لي هيبن
 مالسلا :

مث أريخ قي دمحم ةمأ نع هللا كازج مالسإلا كب هللا زعأ رمع اي كيلع
 ةلابق لوألا هفقوم ىلإ عجري 

قح يف هب لسوتيو بي هللا لوسر هجو
تو هناحبس هبر ىلإ هب عفشتيو هسفن 

 لوقي ام نسح نمو ؛ ىلاع

دنع ًاسلاج تنك :لاق .هل نينسحتسم ىبتعلا نع انباحصأ هاكح ام
 يبارعأ ءاجف لكي ىبنلا ريق 

 كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو :لوقي هللا تعمس هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف

1 :ءاسنلا] «امهيحر اباوت هللا اودجول لوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف
 نم ارفغتسم كتئج دقو [4

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تفد نم ريخ اي

 مركلاو دوحجلاهيفو فافعلاه يف  هنكاس تنزاأ ربقل ءادف ىبضن

 مدقلا تلز ام اذإ طارصلا لع هتعافش ىجرت يذلا عيفشلا تنأ

 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ينم اذبأ امهاسنأ الق كابحاصو

 يبارعألا قحلأ يبتع اي :لاقف مونلا يف قي هللا لوسر تيأرف يانيع ينتبلغف فرصنا مث لاق
 كانه يتلا ةناوطسألاو ربقلا نيب فقيف ريقلا سأر ىلإ مدقتي مث .هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب هرشبو

بحأ امو همهأ امب هسفنل وعديو هدجميو ىلاعت هللا دمحيو ةلبقلا لبقتسيو
 هبراقأ نم ءاش نمو هيدلاولو ه

 يف تبث دقف .ةالصلاو ءاعدلا نم اهيف رثكيف ةضورلا يتأي مث «نيملسملا رئاسو هناوخإو هخايشأو

 نم ةضور يربمو يربق نيب امد : لاق يَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نيحيحصلا

 ربقب فاطي نأ زوجي ال :ةنماثلا .وعديو ربنملا دنع فقيو (يضوح ىلع يربنمو .ةئحلا ضاير

 ديلاب هحسم هركيو «هريغو يميلحلا هلاق .ربقلا رادجب رهظلاو نطبلا قاصلإ هركيو كي يبنلا

 يذلا وهو «باوصلا وه اذه لي هتايح يف رضح ول هنم دعبي امك هنم دعبي نأ بدألا لب ,هليبقتو

 يف رجح نبا ةرابع يف هنع هلقن يتأيس ام اذه دعب يوونلا مامإلا ركذو هيلع اوقبطأو ءاللعلا هلاق
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 دجسمب اهلك تاولصلا ىلصي نأ ةنيدملاب هتماقإ ةدم هل ىغبني :ةعساتلا .يتألا لصفلا
 بحتسي :ةرشاعلا . مارحلا دجسملا يف هانمدق اك هيف فاكتعالا يوني نأ هل يغبنيو لي هللا لوسر
 اذإف .ولكي هللا لوسر ىلع مالسلا دعب كلذ نوكيو ةعمجلا موي ًاصوصنخ عيقبلا ىلإ موي لك جرخي نأ
 عيقب لهأل رفغا مهللا ,نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا :لاق هيلإ ىهتنا
 نامشعو هي هللا لوسر نبا ميهاربإ ريقك هيف ةرهاظلا روبقلا روزيو مهو انل رفغا مهللا دقرغلا
 ةيفص ربقب متخيو مهريغو دمحم نب رفعجو يلع نب دمحمو نيسح ا نب يلعو لع نب نسح لاو سابعلاو
 ثيداحأ اهترايزو عيقبلا روبق لضف يف حيحصلا يف تبث دقو . كَ هللا لوسر ةمع اهنع هللا يضر
 ةزمحب هؤادتباو سيمخلا موي هلضفأو دحأب ءادهشلا روبق روزي نأ بحتسي :ةرشع ةيداحلا . ةريثك
 رهظلا ةعامج كرديو دوعي ىتح ْْلكي هللا لوسر دجسمب حبصلا ةالص دعب ركبيو يو هللا لوسر مع
 ايوان ىلوأ تبسلا موي يف وهو ءابق دجسم ٍقأي نأ ادكأتم ابابحتسا بحتسي :ةرشع ةيناثلا .هيف
 هللا يضر ريهظ نب ديسأ نع هريغو يذمرتلا باتك يف حيحصلا ثيدحلل هيف ةالصلاو هترايزب برقتلا
 هللا يضر رمع نبا نع نيحيحصلا يفو .«ةرمعك ءابق دجسم يف ةالصر» : لاق ٍةِلكَي هللا لوسر نأ هنع

 ةياور يفو .«نيتعكر هيف يلصيف ايشامو ابكار ءابق دجسم يتأي كي هللا لوسر ناك» :لاق اههنع
 ىهو اهيف لفت ِةَي ىبنلا نأ يور يتلا سيرأ رئب يتأي نأ بحتسيو «تبس لك هيتأي ناك» ةحيحص
 وحن ىهو ,ةئيدملاب دهاشملا رئاس يتأي نأ بحتسي :ةرشع ةثلاثلا .اهئام نم برشيف ءابق دجسم دنع
 6 هللا لوسر ناك يتلا رابآلا يتأي اذكو اهنم هيلع ردق ام دصقيلف ةئيدملا لهأ اهفرعي ًاعضوم نيثالث
 مهعدبو ةماعلا ةلاهج نم :ةرشع ةعبارلا .رابآ عبس يهو .ًاضوتيو برشيف لستغيو اهنم أضوتي
 اذه .ريبكلا ليدنقلا يف اهيمرو مهروعش مهعطقو ةميركلا ةضورلا يف يناحيصلا رمتلا لكأب مهبرقت
 مهدحأ لخد املك ةنيدملا لهأل ىلاعت هللا همحر كلام هرك : ةرشع ةسماخلا .ةعنشتسملا تاركنملا نم
 جرخ وأ رفس نم مهنم مدق نمل سأب الو لاق .ءابرغلل كلذ امنإو لاق .ربقلاب فوقولا جرخو دجسملا
 لاق .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبألو هل وعديو هيلع لصيف هي يبنلا ربق دنع فقي نأ رفس ىلإ
 ءاهم نوميقم ةنيدملا لهأو كلذل اودصق ءابرغلا نأل ءابرغلاو ةنيدملا لهأ نيب كلام قرف : يجابلا
 هرك : هلوق كسانملا هذه ىلع هتيشاح يف رجح نبا لاق هدبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» : كك لاق دقر
 .للم ىلإ يضفي دق كلذ نأل يأ عئارذلا دس يف هتدعاق ىلع راج وه : يكبسلا لاق . خلا كلام
 . يكبسلا ةرابع تهتنا .ريخ ريخلا نم راثكإلا نأل ءابنم راثكإلا بابحتساب نولوقي ةثالثلا بهاذملار
 فوقولا راثكإو روبقلا ةرايز نم راثكإلا نسي : يوونلل راكذألا لوق هديؤيو :رجح نبا اهدعب لاف
 ظحالي نأ هل يغبني : ةرشع ةسداسلا . رجح نبا ةيشاح ةرابع تهتنا . حالصلاو ريخلا لهأ روبق دنع
 هناطيتساو ِةِلَي هيبن ةرجمل ىلاعت هللا اهراتخا يتلا ةدلبلا امنأو اهتلالج ةنيدملاب هماقم ةدم يف هبل
 ةنيدملاب ةرواجملا بحتست :ةرشع ةعباسلا .اهعاقب يف هيشمو اهيف قلع هددرت رضحتسيلو هنفدمر

 هنظ ىلع بلغي نأ الإ ةبحتسم اهب ةرواجملا نإ راتخملا هلوق وهو .ةكمب ةرواجملاب مدقتملا طرشلا
 نع مهنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نبا نع ملسم حيحص يف تبث دقف .ةروذحملا رومألا يف عوقولا
 ةئماثلا :«ةمايقلا موي اعيفش وأ اديهش هل تنك اهتدشو ةئيدملا ءاوأل ىلع ربص نم» لاق ِيِلَك يبنلا
 كلذ نإف لك هللا لوسر ناريج ىلع هنكمأ امب قدصتي نأ هنكمأ ام ةنيدملاب موصي نأ بحتسي :ةرشع

8 



 مرح بارت نم ةلومعملا ركألا نم ًائيش بحصتسي نأ هل سيل :ةرشع ةعساتلا .ْيي هرب ةلمج نم
 مرحي :نورشعلا . ةكم مرح يف قبس امك هراجحأو هبارت نم كلذ ريغ الو نازيكلاو قيرابألا الو ةنيدملا

 نيب ام ةنيدملا مرح دحو .ةكم مرح يف قبس امك مرحملاو لالحلا ىلع هراجشأ عطقو ةنيدملا مرح ديص

 عترت ةنيدملاب ءابظلا تيأرول» : : لاق هنع هللا يضر ةريره بأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو .دحأ ىلإ ريع

 . حيحصلا يف ةباحصلا نم ةعامج هاور اذكو «مارح اهيتبال نيب ام» : هع هللا لوسر لاقو «اهترعذام

 ةيداحلا . نيترح نيب ةعقاو ةرونملا ةنيدملاو .دوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا ىه ةرحلاو ناترحلا ناتباللاو

 نيتعكرب دجسملا عدوي نأ بحتسا هريغ وأ هنطو ىلإ عوجرلاو ةنيدملا نم رفسلا دارأ اذإ :نورشعلاو
 مهللا :لوقيو ةرايزلا ءادتبا ين روكذملا ءاعدلاو مالسلا وحن ديعيو ربقلا يتأيو بحأ امب وعديو

 ةيفاعلاو وفعلا ينقزراو ةلهس اليبس نيمرحلا ىلإ دوعلا يل رسيو كلوسر مرحب دهعلا رخآ اذه لعجت ال
 ةيناثلا . هفلخ ىلإ ىرقهق ىئمي الو ههجو ءاقلت فرصنيو .نيمناغ نيملاس اندرو ةرخآلاو ايندلا يف

 :لاق ديز نب ةجراخ نأ اهنم : هركذ امتو . هيَ هللا لوسر دجسمب قلعتت ةمهم ءايشأ يف : نورشعلاو

 نأ يغبنيف دجسملا لاح تفرع اذإف : لاق مث تادايزلا ركذو ًاعارذ نيعبس هدجسم ِكِلَي هللا لوسر ىنب

 يف ةالص» حيحصلا ثيدحلا نإف قي هللا لوسر دهع يف ناك اهيف ة ةالصلا ىلع ةظفاحملاب ينتعت
 ىلص اذإ نكل قي هنمز يف ناك ام لوانتي امنإ «دجاسملا نع هاوس اهيف فلأ نم لضفأ اذه يدجسم

 ليلق راصتخاب يوونلا مامإلا مالك ىهتنا نطفتيلف لضفأ هيلي ام مث لوألا فصلا ىلإ مدقتلاف ةعامج

 ةلقتسم ةبرق مالسلا هيلع ليلخلا ةرايز نأ ركذو .ًامزال هركذ رأ مل ام اهوحنو ةيوغلو ةيخيرات دئاوفل

 يف ميهاربإ يبأ رازو ينراز نم : ةماعلا هيورت يذلا ثيدحلاف لَك يبنلا ةرايزب الو جحلاب اهل قلعت ال

 . جحلاب ةقلعتم ريغ اهنكل ةبحتسم سدقلا ةرايز كلذكو ؛ عوضوم لطاب ةنجلا هل تنمض دحاو ماع

 . لطاب سدقتلاب جحلا مامت نأ ةماعلا ضعب داقتعاف

 ه م/"11 ةئس قوتملا يفنحلا مامهلا نب نيدلا لامك مامإلا مالك

 ربق ةرايز يف ثلاثلا دوصقملا :جحلا ىلع مالكلا رخآ يف ريدقلا حتف يف ىملاعت هللا همحر لاق
 راتخملا حرشو يسرافلا كسانم يفو ,تابودنملا لضفأ نم : ىلاعت هللا مهمحر انخياشم لاق كي يبنلا

 يربق رار نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هنع رازبلاو ينطقرادلا ىور . ةعس هل نمل بوجولا نم ةبيرق اهنأ

 الإ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ينطقرادلا جرخأو «يتعافش هل تبجو

 يربق رازو جح نم» ًاضيأ ينطقرادلا جرخأو .«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ لع ًاقح ناك يترايز

 ينثي مث هب أدي نأ نسحألاف ًاضرف ناك نإ جحلاو اذه . «يتايح يف ينراز نمك ناك يتوم دعب

 دجسم يأ .دجسملا ةرايز هعم ونيلف ربقلا ةرايز ىون اذإف ءرايخلاب ناك ًاعوطت ناك نإو ؟ةرايزلاب

 الإ لاحرلا دشت ال» ثيدحلا يف ؛لاحرلا اهيلإ دشت ىتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ هنإف كي هللا لوسر

 نم رثكي ةرايزلا ىلإ هجوت اذإو «ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو .مارحلا دجسملا : دجاسم ةثالثل

 ةرايزل ةينلا ديرجت فيعضلا دبعلا دنع عقي اميف ىلوألاو «قيرطلا ةدم ِخْلَي يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلا

 ىرخأ ةرم يف هناحبس هللا لضف حنمتسي وأ دجسملا ةرايز ىون مدق اذإ هلل تلصح اذإ مث ِةكَي يبنلا ربق

 ةالصلا هيلع هلوق نم هانركذ ام رهاظ قفاويو .هلالجإو وللي هميظعت ةدايز كلذ يف نأل ءاهيف امهيوني
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 وأ هلخدي نأ لبق اهرهاظب لستغا ةنيدملا ىلإ لصو اذإو «يترايز الإ ةجاح هلمعت الو : مالسلاو

 لوزنلا نم سانلا ضعب هلعفي امو لضفأ ديدجلاو هبايث فيظن سبلو .لضفأ لسغلاو .ءأضوت

 لالجإلاو بدألا يف لخدأ ناك ام لكو ,نسح اهلخدي نأ ىلإ همادقأ ىلع ىشملاو ةنيدملا نم برقلاب

 مهللا ,ةيآلا 8١[ :ءارسإلا] #«قدص لخدم ينلخدأ بر# هللا مسب لاق اهلخد اذإو ءانسح ناك

 يل رفغاو كتتعاط لهأو كءايلوأ تقزر ام هو كلوسر ةرايز نم ينقزراو كتمحر تاوبأ يل حتفا

 هلو يننلا ىلع ة ةالصلا نع رتفي ال اهتمرحل أ(ظعم ًاعشاختم ًاعضاوتم نكيلو ,لوؤسم ريخ اي ينمحراو

 ناميالل ًاعينمو نآرقلاو يحولل ًاطبهمو هيبن ةرجه راد ىلاعت هللا اهراتخا يلا هتدلب اهنأ ارضحتسم

 . ةيعرشلا ماكحألاو

 نآرقلاب تحتتفا اهنإف ةنيدملا الإ فيسلاب تحئتفا دالبلا لك :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 بكري ال هنع يضرو هللا همحر كلام ناك اذهلو .همدق عضوم فداص امر هنأ هبلق رضحيلو .ميظعلا
 اذإو . ةباد رفاحب ِةِكي هللا لوسر اهيف ةبرت أطأ نأ ىلاعت هللا نم ييحتسأ : لوقي ناكو ةنيدملا قرط يف

 يبونذ يل رمغا مهللا :لوقيو نيميلا ميدقت نم دجاسملا لوخد يف ةنسلا وه ام لعف دجسملا لخد

 ريقلاو رسنم 1 نيب يهو فيرشلا ةضورلا دصقيو هريغ وأ ليربج باب يف لخديو كتمحر باوبأ يل حتفاو

 ءاذح ربثلا دومع نوكي ثيحب قودنصلا اهتمت يتلا ةيراسلا البقتسم دجسملا ةيحم لصيف فيرشلا

 ايف دي هللا لوسر فقوم كلذف هينيع نيب دجسملا ةلبق يف ىتلا ةينحلا نوكتو هنكمأ نإ ن ألا هيكنم

 لاق . مالسلاو ةالصلا هيلع هماقم ين دجسملا ةيحت يلصي كسانملا ضعب يفو ,دجسملا ريغي نأ لبق لبق

 ليقو .لوبقلاو اهمامت هلأسيو ةمعنلا هذه ىلع أركش ىلاعت هللا دجسيو رايتخالا بحاصو ينامركلا

 نيب امو ءريشو ًاعارذ رشع ةعبرأ هيف يلصي ناك يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هفقومو ربنملا نيب ام عرذ

 وحن ىلع ةلبقلا ربدتسيو هرادج لبقتسيف فيرشلا ربقلا يتأي مثربشو ًاعارذ نوسمخو ثالث ربقلاو ربدملا

 لبقتسم فقي هنأ ثيللا يبأ نع امو .هرادج ةيواز يف ريقلا سأر دنع يتلا ةيراسلا نم عرذأ ةعبرأ

 ةئسلا نم : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع هدنسم يف هنع هللا يضر ةفينح وبأ ىور امب دودرم ةلبقلا

 مالسلا : لوقت مث كهجوب ربقلا لبقتستو ةلبقلا ىلإ كرهظ لعجتو ةلبفلا لبق نم كي يبنلا ربق يتأت نأ

 ةاصلا هيلع هنأ كلذو ةلبقلا لابقتسا نم ام عون ىلع لمحي نأ الإ هتاكربو هللا ةحرو يبلا اهبأ كيلع

 اقلطم روبقلا ةرايز يف اولاقو «ةلبقلا لبقتسم نميألا هقش ىلع مركملا فيرشلا ربقلا يف مالسلاو

 ؛لوألا فالخب تيملا رصبل بعتأ هنإف . هسأر لبق نم ال ىوتملا لجر لبق نم رئازلا يتأي نأ ىلوألا

 نع ةلبقلا نوكت اذه ىلعف «هبنج ىلع ناك اذإ هيمدق ةهج ىلإ رظان هرصب نأل هرصب ًالباقم نوكي هنأل
 اذإف ميركلا ههجو ةهج نم ناك اذإ ام فالخب مالسلاو ةالصلا هيلع هيمدق ةهج نم فقاولا راسي

 ىلإ هذخأ نم رثكأ ةلبقلا هرابدتسا نوكيف لابقتسالا لك ال مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ لابقتسالا رثكأ

 فالخب هانركذ ام ىلع رئازلا فوقو نوكي نأ ين يغبنيو «لابقتسالا نم عونو رابدتسالا قدصيف اهتهج

 نوكي انركذ ام ىلعو ,فقاولا بنج ىلإ ًارظان رصبلا نوكي هنإف ٍةكَي هلابقتساو ةلبقلا هرابدتسا مات

 اي كيلع مالسلا : هفقوم يف لوقي مث ىلوأ نوكيف هرصبو مالسلاو ةالصلا هيلع ههجو ًالبقتسم فقاولا
 كيلع مالسلا ؛ .هقلخ عيمج نم هللا ةريخ اي كيلع مالسلا .هللا قلخ ريخ اي كيلع مالسلا هللا لوسر

 اي .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا مدآ دلو ديس اي كيلع مالسلا هللا بيبح اي

 ود



 اي كنأ دهشأو .هلوسرو هدبع كنأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نإ هللا لوسر

 ءأريخ انع هللا كازجف .ةمغلا تفشكو ةمألا تحصنو ةنامألا تيدأو ةلاسرلا تخلب دق هللا لوسر

 ةليسولا ًادمحم كلوسرو كدبع انديس طعأ مهللا .هتمأ نع ًايبن ىزاج ام لضفأ انع هللا كازاج

 كنإ كدنع برقملا لزنملا هلزنأو هتدعو يذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةعيفرلا ةيلاعلا ةجردلاو ةليضفلاو

 ةالصلا هيلع هيبن ةرضحب هللا ىلإ السوتم هتجاح ىلاعت هللا لأسيو ميظعلا لضفلا وذ كناحبس

 للَو يبنلا لأسي مث ؛ةرفغملاو ناوضرلاو ةقتاخلا نسح لاؤس اهمهأو لئاسملا مظعأو .مالسلاو

 يف هللا ىلإ كب لسوتأو ةعافشلا كلأسأ هللا لوسر اي ةعافشلا كلأسأ هللا لوسر اي :لوقيف ةعافشلا

 ظافلألا بنتجيو «قفرلاو فاطعتسا ليبق نم ناك ام لك ركذيو ,.كتئسو كتلم ىلع السم تومأ نأ

 ضعب تعمس :لاق كيدف يبأ نبا نعو .بدأ ءوس هنإف بطاخملا نم برقلاو لالدإلا لع ةلادلا
 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ةيآلا هذه التف للي يبنلا ربق دنع فقو نم هنأ انغلب :لوقي تكردأ نم

 كيلعو كلم هادان ةرم نيعبس دمحم اي ملسو كيلع هللا لص لاق مث ,ةيآلا : بازحألا] 4 يبنلا

 أي كيلع مالسلا : لوقيف همالس غيلبتب هاصوأ نم مالس غلبيلو اذه .ةجاح هل طقست ملو نالف اي

 نب رمع نأ ىوري .هللا لوسر اي كيلع ملسي نالف نب نالف وأ نالف نب نالف نم هللا لوسر
 قاض نمو ,كلذب ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ديربلا لسريو كلذب يصوي ناك هللا همحر زيزعلا دبع

 هنيمب نع رخأتي مث ءادج كلذ يف زاجيإلا فلسلا نم ةعامج نعو .هنكمي ام ىلع رصتقا هانركذ |مع هتقو

 ىلعو 85 يبنلا بكنم لايح هسأر نإف هنع هللا يضر ركب يبأ ىلع ملسيف عارذ ديق ًالقتسم ناك اذإ

 ابأ راغلا يف هيناثو هلي هللا لوسر ةفيلخ اي كيلع مالسلا لوقيف هبناجب هئارو ىلإ هرخأت نوكي انركذ ام

 هللا يضر رمع ىلع ملسيف عارذ ردق كلذك رخأتي مث اريخ كي دمحم ةمأ نع هللا كازج قيدصلا ركب

 رمع نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا لوقيف ِهْلَي يبنلا نم قيدصلا سأرك قيدصلا نم هسأر نأل هنع

 هجو لايح ىلإ عجري م ءاريخ لي دمحم ةمأ نع هللا كازج مالسإلا هب هللا زعأ يذلا قورافلا

 بحأ نلو هيدلاولو هل عفشتسيو وعديو هيبن ىلع ملسيو يلصيو هيلع ىنثيو هللا دمحيف ٍةَِك يبنلا

 نع لقني مل فيرشلا ربقلا سأر ىلإ دوعلا نم ركذ ام ليقو ءميلستلاو ةالصلاو نيمآب هءاعد متخيو

 هللأ يضر ةشئاع ىلع تلخد» :لاق دمحم نب مساقلا نع دواد وبأ جرخأو . نيعباتلا الو ةباحصلا

 روبق ةثالث نع تفشكف هيبحاصو هي هللا لوسر ربق نع انل يفشكا نينمؤملا مأ اي تلقف اهنع
 لي هللا لوسر تيأرف» دازو .مكاحلا هاور «ءارمحلا ةصرعلا ءاحطبب ةحوطبم ةئطال الو ةفرشم ال

 . مكاحلا هححص لَك يبنلا لجر دنع هسأر رمعو دع هللا لوسر يفتك نيب هسأر ركب ابأو ءامدقم

 «ةالصلا هيف هركت تقو يف نكي مل نإ ءاعدلاو ةالصلا نم اهيف رثكيف ةضورلا يتأي ةرايزلا نم غرف اذإو

 دنع قيو «يربنمو يربق» ةياور يفو «ةنحجلا ضاير نم ةضور يربنمو ىتيب نيب ام» نيحيحصلا يفف

 ىلع يربنم» مالسلا ةالصلا هيلع هنعو .«ةنحلا يف بتاور يربنم دعاوق» ثيدحلا يفف .وعديو رينملا

 ناك يتلا يوبنلا ربنملا ةنامر ىلع هدي مهدحأ عضي نأ نوبحتسي فلسلا ناكو ,«ةنحلا عرت نم ةعرت

 ةقاط نم مهمديأ سانلا لخدت ةعطق نآلا كانهو .ةبطخلا دنع اهيلع هدي عضي مالسلاو ةالصلا هيلع

 هماقم ةدم هتوفي ال نأ دهتجيو .مالسلاو ةالصلا هيلع هربنم اياقب نم اهنإ لاقي اهب نوكربتي اهيلإ رنملا ف

 اذهو .هانمدق ام ىلع هريغ يف ةالص فلأ لدعت كي هدجسم يف ةالص نأ تبث دقف ءدجسملا يف ةالص

 . ًاضيأ لفنلا يف ليقو ضئارفلاب صتخم ليضفتتلا
 في



 نيحلاصلاو ءايلوألا روبق ةرايز

 ةعمجلا موي ًاصوصخ هب يتلا روبقلا روزيف دقرغلا عيقب عيقبلا ىلإ موي لك جرخي نأ بحتسيو
 -نب سيق مأل لاقو .هروزي ين ناك دقف .دجسملا يف مامإلا عم رهظلا ةالص هتوفت ال يك ركبيو

 ةروص ىلع افلأ نوعبس اهنم ثعبي لاق معن تلق ؟ةربقملا هذه نيرت هيلإ ابهذف اهديب ذخأ ا نصحم

 نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا :لاق هيلإ ىهتنا اذإو ,باسح ريغب ةنحلا نولخديو ردبلا ةليل رمقلا
 روبقلا روزيو .مهلو انل رفغا مهللا دقرغلا عيقب لهأل رفغا مهللا نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو
 اههنم يبرغلا ناربق اهيفو ةروهشملا هتبق يف وهو سابعلا ربقو هلع هللا يضر نافع نب نامثعربقك ةروهشملا
 رفعج هنباو رقابلا دمحم هدلوو نيدباعلا نيزو يلع نب نسحلاربق يقرشلاو .هنع هللا يضر سابعلا ربق
 ريبزلا مأ ةيفص ربق جراخلا راسي نع عيقبلا باب دنعو .دحاو ربق يف مهلك مهنع هللا يضر قداصلا
 تنب ةمطاف دجسم يف يلصيو ءامهنع هللا يضر يلع مأ دسأ تنب ةمطافربق هيفو لي هللا لوسر ةمع
 وه يذلا قودنصلا يف لب ليقو هيف اهربق ليقو «نازحألا تيبب فورعملاوهو عيقبلاب لَك هللا لوسر
 ناكم يف وهو اهتيب يف اهربق نإ ليقو .ءاملعلا ضعب هدعبتساو ؛ةفيرشلا ةضورلا يف مامإلا ىلصم مامأ
 لاقي ةبق عيقبلابو ,رهظألا وهو لاق .نيزباردلا لخاد ةفيرشلا ةرجحلا فلخ يذلا بشخلا بارحملا
 يف ليقع ربق نأ لوقنملاو .بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع هيخأ نباو بلاط يبأ نب ليقع ربق اهيف نإ
 ا هللا لوسر جاوزأ نم نفد نم روبق اهيف نإ لاقي ةراجحلاب ةينبم ةمدهتسم ةريظح هيفو ؛هراد
 نب نامثع بنج ىلإ نوفدم وهو ب هللا لوسر انديس نبا ميهاربإ ربق هيفو .نهنع هللا يضرو
 ناوثعو نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر فوع نب نمحرلا دبع نوعظم نب نامثع بنج ىلإ نفدو ,نوعظم
 سيمخلا موي ادحأ يتأيو ,ةرجهلا نم ًارهش نيثالث سأر ىلع نابعش يف عيقبلاب نفد نم لوأ اذه
 روزيو ِدكي يبنلا مع ةزمح ربقب أدبيو دحأ ءادهش روبق روزيف دجسملاب رهظلا ةعامج هتوفت ال يك اركبم
 هجام نبال ةياور يفو .«هبحنو انبحي لبج دحأ» :لاق هنأ ِةْيكَو هنع حيحصلا يفف .هسفن دحأ لبج
 رمد امهنع هللا يضر رمع نبا نعو «رانلا عرت نم ةعرت ىلع اريع نإو «ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع هنإ»
 اوملسو مهوروزف هللا دنع ءايحأ مكنأ دهشأ لاقو هيلع فقوف ريمع نب بعصمب دك هللا لوسر
 نأ بحتسيو «ةمايقلا موي ىلإ مالسلا هيلع اودر الإ دحأ مهيلع ملسي ال هديب يسفن يذلاوف مهيلع
 وهو هيلع قفتم ًايشامو ابكار تبس لك يف هيتأي ناك هنأل ِقِكك هب ءادتفا تبسلا موي ءابق دجسم يقأي
 يضر ن اهثع مث رمع مث ركب وبأ مث كي هللا لوسر ًارجح هيف عضو نم لوأو مالسإلا يف دجسم لوأ
 سيرأ رئب ءابق يف يتأيو .ةرمعك هيف ةالصلا نأ لكك هنع حص دقف هيف ةالصلاو هترايز يونيو مهنع هللا
 روزيو برشيو اضوتيف هنع هللا يضر نامثع نم ِك هتاخ طقس اهيفو هيك هللا لوسر اهيف لفت يتلا
 لي هنأ» رباج ىور .وعديو هيف عكريف برغلا ةهج نم علس لبج نم ةعطق ىلع وهو حتفلا دجسم
 اهنم كانه ىتتلا دجاسملاو «نيتالصلا نيب ءاعبرألا موي هل بيجتساف بازحألا ىلع مايأ ةثالث هيف اعد
 ةئيدملا لهأ اهفرعي نوئالث ةئيدملاب يتلا ةلضفملا دهاشملاو دجاسملا عيمج نإ لاقيو ؛تلبح الإ دلولا ديرتل ةأرما هيلع تسلج ام لاقيو هي يبنلا هيلع سلج رجح هيفو رفظ ينب دجسم هل لاقي دجسم
 . ملعأ هللاو ,ةعاضب رئب اهنم : ةعبس يهو .«برشيو اهنم أضوتي ِدَي ناك يتلا رابألا دصقيو
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 امب اهدعب وعديو ةالصب دجسملا عدوي نأ هل بحتسي هلهأ ىلإ عوجرلا ىلع مزع اذإو : لصف

 لاسيو هلامو هلهأو هدالوأو هناوخإو هيدلاولو هل بحأ امب وعديو ملسيف ميركلا ربقلا يتنأي نأو بحأ

 اي عدوم ريغ لوقيو ةرخآلاو ايندلا تايلب نم ةيفاع يف امناغ املاس هلهأ ىلإ هلصوي نأ ىلاعت هللا

 ةضورلا يف كلذب هءاعد رثكيلو ةيفاع يف هيبن مرحو همرح ىلإ هذ هذري نأ ىلاعت هللا لأسيو ءهللا لوسر

 نأ يغبنيو .لوبقلا تارامأ نم هنإف عمدلا جورخ يف دهنجيو ربقلا دنعو تاولصلا بيقع ةفيرشلا

 ةيوبنلا ةفيرشلا ةرضحلا قارف ىلع ارسحتم ايكابتم فرصني مث للي يبنلا "اريج لع ءيثب قدصتي

 اهنم برقلاو

 ثدحملا مامإلا انخيش مالك

 . ةيرجه ١107 ةئس رصم يف قوتملا يكلاملا يرصملا يودعلا نسح خيشلا

 مظعأ نم ِخفَي فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعا : «راونألا قراشم» هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاق

 نأ لكك فيرشلا هربق ةرايز دصق نمل يغبنيو ,تاجردلا ىلعأ ىلإ ليبسلاو تاعاطلا ىجرأو تابرقلا

 الإ لاحرلا دشت ال يتلا ةثالثلا دجاسملا دحأ هنأل هيف ةالصلاو فيرشلا هدجسم ةرايز كلذ عم يوني

 ميلستلاو ةالصلا نم رثكي نأ ةرايزلا دارأ نمل يغبنيو .ىلاعت هللا همحر كلام دنع اهلضغأ وهو .اهيلإ

 ميلستلاو ةالصلا ددريلف هب فرعت امو ةفيرشلا ةنيدملا ملاعم ىلع هرصب عقو اذإف .هقيرط يف لَك هيلع

 نم فيظنلا سيليو لستغيلو .نيرادلا يف اهب هدعسيو هترايزب هعفني نأ ىلاعت هللا لأسيلو ِِلكي هيلع

 اهوخيني لو مهلحاور نع مهسفنأ اوقلأ سيقلا دبع دفو ِخيكي هللا لوسر ىأر الو ءايكاب ايشام هبايث

 ةرايزلا لبق نيتعكر ةالص بحتسيو . هيلع همالسو هللا تاولص مهيلع كلذ ركني مل هيلإ اوعراسو

 ميدقت مهضعب صخرو .الوأ ةرايزلا تبحتسا الإو فيرشلا ههجو ةهج نم هرورم نكي ملام اذهو

 عساو كلذ لكو : جاحلا نبا لاق .اقلطم ةرايزلا

 رهجلا نيب همالس يف ًادصتقم نكيلو .هنكمأ ام عوشخلا نم رضحتسي نأ رئازلل يغبنيو
 دلبلا لهأ نم امتنكول» فئاطلا لهأ نم نيلجرل لاق هنع هللا يضر رمع نأ يراخبلا يفو .رارسالاو

 .هتايح يف امك َِي هعم بدألا بجيف ل هللا لوسر دجسم يف اكتاوصأ ناعفرت : ابرض |(كتعجوأل

 غلبأ وهف نيبحاصلا يلجر ةهج نم ءاج نإو ةلبقلا ةهج نم فيرشلا ربقلا ىلإ مدقتي نأ رئازلل يغبليو
 نأب هلك فيرشلا ههجو ةلابق فقيو «ةلبقلا ربدتسيو «مركملا هسأر ةهج نم نايتإلا نم بدألا يف

 نآلا ليزأ دق راسملا اذهو يناقرزلا لاق .رادجلا يف يذلا ماخرلا يف بورضملا ةضفلا رامسملا لباقي

 .رئازلا هلباقي رفصأ ساحن نم كابش هلدب راصو

 لبقتسأأ !هللا دبع ابأ اي : : يسابعلا روصنملا رفعج وبأ هلأس امل ًاكلام نأ يور دقو

 وهو لَو هنع كهجو فرصت و : كلام هل لاقف ؟وعدأو ةلبقلا لبقتسأ مأ .وعدأو كي هللا لوسر

 دنع فقي نأ رئازلل يغبنيو ؟ةمايقلا موي لجو ّزع هللا ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو

 نيب لعفي ناك اك ةبيحلا ماقم يف رصبلا اضاغ عضاوتلاو عوشخلاو بدألا مزاليو . عرذأ ةعبرأ ةاذاحم
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 هدنع كلذو مهرطاوخو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأب هتفرعمو هتمأل هتدهاشم يف ْةِكَك هتايحو هتوم نيب

 لامعأ ِيلَذ يبنلا ىلع ضرعيو الإ موي نم سيل :بيسملا نب ديعس نع كرابملا نبا ىور دقو
 هيلع ميركلا ههجو رئازلا لثميو .مهيلع دهشي كلذلف ,مهلامعأو مهاميسب مهفرعيف ةيشعو ةودغ هتمأ
 ةباحصلا رباكأ نأو .هتمرح ميظعو هتلزنم ولعو .هتبتر لالج هبلق رضحيو .هنهذ يف مالسلاو ةالصلا

 بلق روضحب رئازلا لوقي مث . هنأش نم ىلاعت هللا مظع امل ايظعت رارسلا يخأك الإ هنوبطاخي اوناك ام
 يبن اي كيلع مالسلا . هللا لوسر اي كيلع مالسلا : فارطأو حراوج نوكسو توصو فرط ضغو

 مالسلا . هللا ةوفص اي كيلع مالسلا . هللا ةريخ اي كيلع مالسلا . هللا بيبح اي كيلع مالسلا . هللا
 ىلعو كيلع مالسلا . نيلجحملا رغلا دئاق اي كيلع مالسلا .نييبنلا متاخخو نيلسرملا ديس اي كيلع

 مالسلا .نينمؤملا تاهمأ تارهاطلا كجاوزأ ىلعو كيلع مالسلا نيرهاطلا نيبيطلا كتيب لهأ
 كازج .نيحلاصلا هللا دابع رئاسو ءايبنألا رئاس ىلعو كيلع مالسلا . نيعمجأ كباحصأ ىلعو كيلع
 كركذ نع لفغو نوركاذلا كركذ املك كيلع هللا ىلصو .هتمأ نع ٌالوسرو ًايبن ىزاج ام لضفأ هللا

 دق كنأ دهشأو .هقلخت نم هتريخو هئيمأو هلوسرو هدبع كنأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . نولفاغلا

 نع هتقو قاض نمو هداهج قح هللا يف تدهاجو .ةمألا تحصنو «ةنامألا تيدأو .ةلاسرلا تغلب
 . هنم رسيت ام لقيلف كلذ

 مث نيتعكر لصف دجسملا لخد رفس نم مدق اذإ ناك هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نعو

 اي كيلع مالسلا .ركب ابأ اي كيلع مالسلا . هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف .سدقملا ربقلا ىتأ
 . عجسلا فلكتي الو وعدي نأ يغبنيو ؛هاتبأ

 كيبن ريق انرز انإ براي لاقف . كي هريق ىلع مصألا متاح فقو : لاق يرصبلا نسحلا نعو

 كعم نمو تنأ عجراف كانلبق دقو الإ انبيبحربق ةرايز يف كل انذأ ام اذه اي : يدونف ,.نيبئاخ اندرت الف

 . مكل ًاروفغم راوزلا نم

 ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ةي ةيآلا هذه التف كك يبنلا ربق دنع فقو نم نأ انغلب دقو لاق

 دمحم اي كيلع هللا لص لاقو [(73 : بازحألا] «ًاريلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهبأ اي يبنلا
 . ةجاح هل طقست ملو نالف اي كيلع هللا ىلص كلم هادان ةرم نيعبس اهوقي ىتح

 اي ةياورلا تناك نإو هللا لوسر اي يداني نأ ىلوألاو :هريغو يغارملا نيدلا نيز خيشلا لاق
 «نالف نم هللا لوسر اي كيلع مالسلا : لقيلف ِِكَي يبنلا ىلإ مالسلا غالبإب دحأ هاصوأ نإف . دمحم
 بكنم ءاذحب هسأر نأل هنع ىلاعت هللا يضر ركب يبأ ىلع ملسيف ,عارذ ردق هنيمب نع لقتني مث
 ةدرلا مويهب هللا ديأ نم اي كيلع مالسلا .نيلسرملا ديس ةفيلخ اي كيلع مالسلا :لوقيف .لِلَع يبنلا
 هنيمي نع لقتني مث .هب انع ضراو هنع ضرا مهللا : اريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا كازج .نيدلا
 مالسلا «نينمؤملا ريمأ اي كيلع مالسلا لوقيف .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع ملسيف ٠ عارذ ردق
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 انع ضراو هنع ضرا مهللا ٠ ءاريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا كازج ,نيدلا هب هللا ديأ نم اي كيلع

 رمعو ركب يبأ ىلع مالسلا دعب 35 هللا لوسر دمحم انديس هجو ةلابق لوألا هفقوم ىلإ عجري مث . هب

 ددجنو . عرضتلاو ءاعدلا رثكيو . ةك يبنلا ىلع ىلصيو . هدجميو ىلاعت هللا دمحيف ءاهنع هللا يضر

 ةالصلا نم رثكيو ءاحوصن ةبوت اهلعجي نأ ٍةِلَب ههاجب ىلاعت هللا لأسيو .ةميركلا هترضح يف ةبوتلا

 . هيلع دريو هعمسي ثيح ةفيرشلا هترضحب لَك هللا لوسر ىلع مالسلاو

 اي تلقف . مونلا يف ٍدكك يبنلا ت تيأر : لاق ميحس نب ناميلس نع ضايع يضاقلل ءافشلا ينو

 لاق . مهيلع درأو معن لاق ؟مهمالس هقفتأ كيلع نوملسيف كنوتأي نيذلا ءالؤه : هللا لوسر

 اذإو لاق . مهلضفأ انيبنو .ةرهتشم ةمولعم ةتباث مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ةايح نأ كش الو

 .ه ا متأو لمكأ ِهِكَي هتايح نوكت نأ يغبنيف كلذك ناك

 انفد ام دعب يبارعأ انيلع مدق :لاق هنع هللا يضر ىلع نع 7 يناحسلا ديعس وبأ ىورو

 تلق : هللا لوسر اي :لاقو .هبارت نم هسأر ىلع اثحو هربق ىلع هسفنب ىمرف مايأ ةثالئب هِي هللا لوسر

 « مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأولو# كيلع لزنأ |يف ناكو ,كنع انيعو ام هللا نع تيعوو .كلوق انعمسف

 ركذو .كل رفغ دق هنإ ريقلا نم يدونف يل رفغتست كتئجو يسفن تملظ دقو ةيآلا 4 : ءاسنلا]

 كلذ نم أشنيو كي هللا لوسرل رورسلا اهب لصحي ةرايزلا نأ كش الو :لاق مث .يبتعلا ةصق

 نب لالب ةصق يف ءادردلا بأ نع ديج دنسب ركاسع نبا هاور ام كلذل لدي امتو ,رئازلل ميمعلا عفنلا

 :لوقيوهو ًامانم كي يبنلا ىأرف للي هللا لوسر ةافو دعب سدقملا تيبب ماشلاب أميقم ناكو .حابر

 نيحف ةنيدملا دصقو هتلحار بكرف ءافئاخ انيزح تابف ؟ىنروزت نأ كل نآ امأ . لالاب اي ةوفحلا هذهام

 |همضي لعجف نيسحلاو نسحلا لبقأف ؛هيلع ههجو غرميو هدنع يكبي راص فيرشلا ريقلا لصو

 العف « ءدجسملا يف كي هللا لوسرل هب نذؤت تنك يذلا كناذأ عمسن نأ يهتشن : :هل الاقف ءاهلبقيو

 لاق الف .ةنيدملا تجترا «ربكأ هللا» لاق نأ الف ءهيف فقي ناك يذلا هفقوم فقوو دجسملا

 نم قتاوعلا تجرخ هللا لوسر دمحم نأ دهشأ» لاق نأ |ملف ءاهتجر تداز «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو»

 كي هللا لوسر دعب ةنيدملاب ةيكاب الو ًايكاب رثكأ ًاموي انيأر اف ع هللا لوسر ثعب نلقو .نهرودخ

 . مويلا كلذ نم

 هتبطاخم نيفراعلا ضعبل عقو دقو .بيبحلا عم ةلصو ةرايزلا نأ تملع كلذ تملع اذإف

 ربقلل هترايز لاح يف يعافرلا بطقلا نع نيفراعلا ضعب هركذ ام ىنعملا كلذ نمو .هيلع هدرو ِةِِكَي هل

 : هلوق نم فيرشلا

 يتبئان يهف ينع ضرألا لبقت اهلسرأ تنك يحور دعبلا ةلاح يف

 يتفش اهب ىظحم يك كنليميددماف ترضح دق حابسشألا ةلود هذهو

 يثملاو ؛ةقاطلا ردق ىلع ابكار وأ ًايشام امإ ةرايزلاو ءاهلبقف كابشلا نم ةفيرشلا هدي دمف

 قلطم هللا ليبسب دارملاو «هل رفغ هللا ليبس يف هامدق تريغا نم» ٍةِلكي هلوقل ةعاطتسالا دنع لضفأ
 زاجي وهف ىثملاب نوكي امغإ ةداع رارغغالاو .ةعمجلاو ديعلل يعسلا ِق ءاهقفلا كلذ ركذ امك هتعاط
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 نأ درو دقف الإو ِةَْي هلعفلف جحلا يف بوكرلا ةيلضفأ امأو .ببسملا ىلع ببسلا قالطإ نم لسرم
 © ميظعلا لضفلا ود هللأ ءاشي نم هيرب صتخحب هللاو# ةاشملا قئاعتو لبإلا باكر حفاصت ةكئالملا

 . ىلاعت هللا همحر يودعلا انخيشل «راونألا قراشم» نم هتلقن ام ىهتنا ٠5/ : ةرقبلا]

 لاو ِهِْكَي هترايزل رفسلا ةلئثسم نأ ةعبرألا بهاذملا ءايلع تارابع لقن نم تملع دقف

 ذئنيح كنلوهم الف مالسالا ىلإ بستنا نم لكو ماوعلاو ءاملعلا عيمج نيب هيلع قفتم رمأ اهم ءانتعالا

 امب تتأف ماهوألاو تالايخلا ىلع كلذ يف اهنيد رمأ تنب يتلا ةذاشلا ةمذرشلا كلت نم مهفلاخ نم مالك

 نكلو «ءاملعلا ضعب كلذب مهرفك دقو «مالحألاو لوقعلا هدرتو عابطلا هحبقتستو عامسألا هجمت
 انل هللا رفغ «مالسلاو ةالصلا هيلع هتمأ ةلمج نم مهف مالسإلا نم كلذب نوجرخي ال مهنأ دمتعملا

 دايحلا تاقباسلاب» ةامسملا تارشعملا يدئاصق ىدحإ يف هتلق ام نسحأ امو , ماتخلا نسح انقزرو مهو

 : باتكلا اذه نم نماثلا بابلا يف اهتركذ ةديصق نمواولا ةيفاق يف يلوقوهو وكي دابعلا ديس حدم يف

 ىوطت اننيب ام ءاديبلا ةقش ىتم ةينم مظعأ يهو يرعش تيل الأ

 اوعلا هرص امو اهيف هعلطمب اقرشم ردبلا ىرأ يك يلاحر ٌدشأ

 اوغلا كلذ هراونأ ف لض دقو ىرولا ىلإ ىده دق ءيش بجعأو

 يف يلوقبو ءاوعلا اذهب يدارمو ءرمقلا ءوض حبنت نأ بالكلا ةداع نمو بلكلا يأ :اوعلا

 اصخش يدصق سيلو مالسلاو ةالصلا هيلع هترايزل لاحرلا دش عنمي نم : اوغلا كلذ ريخألا تيبلا

 .رمقلا لزانم نم ةلزنم هنأل ةيروت ءاوعلا يفو ءًاتيعم

 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرونملا ةئيدملا لضف يف لصف

 ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا يبنلا اذهب ميظعلا فرشلا تزاح امنإ ةرونملا ةنيدملا تناك امل

 نيبحملا بولق اهيف ةماقإلاو اهترايز ىلع تفاهتتو نينمؤملا لاحر اهيلإ دشت لزت مل كلذلو .ميلستلاو
 يف يدوهمسلا مامإلا ناك نإو ءانه اهلئاضف نم ءيش ركذ مزاللا نم تيأر ِعلكك نيلسرملا ديسل
 اذه يف اوفلأ نيذلا مالسإلا ءاملع نم هريغ كلذكو مايقلا قح ةفيظولا هذهم ماق دق ءافولا ةصالخ

 نسحلا وبأ يديس نيققحملا ءاملعلا ةودقو نيفراعلا ءايلوألا مامإ ريهشلا ريبكلا مامإلا ناك املو .نأشلا

 ةليمج ةلمج ىلع تلمتشا ًاثيدح نيعبرأ ةرونملا ةنيدملا لضف يف عمج دق نيفراعلا جات يرصملا يركبلا

 هيلعف ةدايزلا دارأ نمو ءانه اهركذ ىلع رصتقأ نأ تيأر ةروكشملا اهبقانمو ةروثأملا اهلئاضف نم

 ةروكذملا ًاثيدح نيعبرألا باتك اذهو .اهدارأ نمل اهوصح رسيتمو ةعوبطم ىهف افولا ةصالخب
 : هنع هللا يضر لاق . هفو رحب

 لالجلاب ملعلا رادو مالسإلا ةبق ةنيدملا لعج يذلا هلل دمحلا :ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 مالعلا كلما هل كايرش ال هدحو هلا الإ هلإ ال نأ دهشأو ماعنإلا ليزج ىلع هركشأو هدمحأ «مارخلاو
 رشأ هبيحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص مالسإلا نيد عراش هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشأو

 ًئيدح نيعبرأ هيف تدروأ ؛ةئيدملا لضف يف ةيمثلا ةردلا» هبقل باتك اذهف دعب امأ «مالس مت دأو ةالص
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 نأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع لوألا ثيدحلا :نيمآ هلضفب هللا هلبقت لئاضفلا يف اهلثم دروي

 «مارحلاو لالحلا ىوثمو ةرجملا ضرأو ناميإلا رادو مالسإلا ةبق ةئيدملا» :لاق كي هللا لوسر

 دع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر فينح نب لهس نع يناثلا ثيدحلا .طسوألا يف يناربطلا هجرخأ

 نأ هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نع ثلاثلا ثيدحلا .ةناوع وبأ هجرخأ «نمآ مرح ةئيدملا» :لاق

 مل هنكل دارفألا يف ينطقرادلاو ريبكلا يف يناربطلا هجرخأ «ةكم نم ريخ ةئيدملا» : لاق كي هللا لوسر

 ةهج نم ريخ اهنأ هب دارملاف حص نإ هنأ ىلع .ةكم ىلع ةنيدملا ليضفت ىلع هب جتحي الف هدنس تبغي

 نأ ههجو هللا مرك يلع نع عبارلا ثيدحلا .ةكمب هباحصأو فَي يبنلل نئاكلا ىذألا نم ةمالسلا

 كدبع انأو ,ةكربلاب ةكم لهأل كاعد كليلخو كدبع ناك ميهاربإ نإ مهللا» :لاق كي هللا لوسر

 ةكربلا عم ةكم لهأل تكراب ام لثم مهعاصو مهدم يف مهل كرابت نأ ةئيدملا لهأل كوعدأ كلوسرو

 34 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع سماخلا ثيدحلا . يذمرتلا هجرخأ «نيتكرب

 قاري نأ اهيمزأم نيب ام مارح ةئيدملا تمرح ينإو ًامرح اهلعجف ةكم مرح ميهاربإ نإ مهللا» : لاق

 مهللا انتنيدم يف انل كراب مهللا فلعل الإ ةرجش اهيف طبخي الو لاتقل حالس اهيف لمحي الو مد اهيف

 نم ام هديب يسفن يذلاو نيتكرب ةكربلا عم لعجا مهللا اندم يف انل كراب مهللا انعاص يف انل كراب

 ةزمه اب نامزأملا ,.ملسم هجرخأ «اهيلإ اومدقت ىتح اهاسرحي ناكلم هيلع الإ بقن الو بعش ةئيدملا

 ثيدحلا .لوكأملا اهحتفبو ردصملا ماللا نوكسب فلعلاو «نيلبحلا نيب قيضلا قيرطلا : يازلاو

 ةكمب تلعج ام فعض ةئيدملاب لعجا مهللا» :لاق لكي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر سنأ نع سداسلا

 نأ هنع هللا يضر ةرمس نب رباج نع عسباسلا ثيدحلا .ناخيشلاو دمحأ هجرخأ «ةكربلا نم

 ثيدحلا . يئاسنلاو ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأ «ةباط ةئيدملا ىمس هللا نإ» :لاق لكي هللا لوسر

 ةيحلا زرأت ةنيدملا ىلإ زرأيل ناميإلا نإ» :لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع نماثلا

 ءارلا رسكو ةزمهلا ناكسإو ءايلا حتفب زرأي .هجام نباو ناخيشلاو دمحأ مامإلا هجرخأ ءاهرحج ىلإ

 نإ» :لاق يك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع عساتلا ثيدحلا .مضنيو يوأي هانعم : ةلمهملا

 ءاهديص داصي الو اههاضع علقي ال اهيتبال نيب ام ةئيدملا تمرح ينإو هنمأو هللا تيب مرح ميهاربإ

 يفنت ريكلاك ةنيدملا نإ» :لاق لِي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر هنعو رشاعلا ثيدحلا . ملسم هجرخأ

 ةانثملا ءاتلا حتفب عصنت ,يئاسنلاو يذمرتلاو ناخيشلاو دمحأ مامإلا هجرخأ «اهبيط عصنتو اهثبخ

 رشع يداحلا ثيدحلا . صلخت هانعم : ةلمهم نيع هرخآ يف ةلمهملا داصلا حتفو نونلا ناكسإو قوف

 مث ركب وبأ مث ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأ» : لاق هيك هللا لوسر نأ |ههنع هللا يضر رمع نبا نع

 ثيدحلا .مكاحلاو يذمرتلا هجرخأ «ةكم لهأ رظتنأ مث يعم نو رشحيف عيقبلا لهأ ىآ مث رمع

ل عفشأ نم لوأ» :لاق كي هللا لوسر نأ |ههنع هللا يضر رفعج نب هللا دبع نع رشع ناثلا
 يتمأ نم ه

 نع رشع ثلاثلا ثيدحلا .ريبكلا همجعم ين يناربطلا هجرخأ «فئاطلا لهأو ةكم لهأو ةئيدملا زهأ

 قشنت مث رخف الو انأ ضرألا هنع قشنت نم لوأو : لاق كي هللا لوسر نأ امههنع هللا يضر رمع نبا

 ثيدحلا . مكاحلا هجرخأ «امهنيب ثعبأ مث ةنيدملاو ةكم نيمرحلا لهأ نع ّقشنت مث رمعو ركب بأ نع
ا مرحو» : لاق كك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع رشع عبارلا

 ىلع ةنيدملا يتبال نيب ام هلل

 دك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع رشع سماخلا ثيدحلا . يراخبلا هجرخأ «يناسل
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 ٍدِكَي هتوبن لئالد نم اذهو .مكاحلاو هحيرات يف يراخبلا هج رخأ «ماشلاب كلملاو ةئيدملاب ةفالخلا» :لاف
 ةيواعمل ناك كلملا لوأو «.ةنيدملاب هنع هللا يضر نسحلاب مت ةفالخلا رخآ ذإ .ةنيدملا لضفب ةدهاشلا
 : لاق يلي هللا لوسر نأ ينزملا ثراحلا نب لالب نع رشع سداسلا ثيدحلا .ماشلاب هنع هللا يضر
 .ريبكلا همجعم يف يناربطلا هجرخأ «نادلبلا نم اهاوس اهيف ناضمر فلأ نم ريخ ةنيدملاب ناضمر»
 اذه يدجسم يف ةالص» : لاق ل هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره بأ نع رشع عباسلا ثيدحلا
 .امهريغو ناخيشلا هجرخأ «مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اهيف ةالص فلأ نيعبس نم لضفأ
 نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» : لاق هيي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر هنعو ءرشع نماثلا ثيدحلا
 «دجاسملا رخآ يدجسم نإو ءايبنألا رخآ ينإف مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اهيف ةالص فلأ
 هنع هللا يضر رباج نع رشع عساتلا ثيدحلا .ءايبنألا دجاسم رخآ ىنعملاو ؛ يئاسنلاو ملسم هجرخأ
 مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق ديو هللا لوسر نأ
 وهو هجام نباو دمحأ مامإلا هجرخأ «هاوس اهيف ةالص فلأ ةئام نم لضفأ مارحلا دجسملا يف ةالصو
 يدجسم يف ةالص» :لاق يكب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ريبزلا يبأ نع نورشعلا ثيدحلا . حيحص
 لضفأ مارا دجسملا يف ةالصو مارحلا دجسملا الإ دجاسملا نم هاوس اهيف ةالص فلأ نم لضفأ اذه
 يداحلا ثيدحلا . هحيحص يف نابح نباو دمحأ مامإلا هجرخأ «ةالص ةئامب اذه يدجسم يف ةالص نم
 ةالص فلأك اذه يدجسم يف ةالص» :لاق كي هللا لوسر نأ امنع هللا يضر رمع نبا نع نورشعلاو
 ةعمجلا ةالصو اهاوس اهيف رهش فلأ مايصك ةنيدملاب ناضمر مايصو مارحلا دجسملا الإ هاوس اهيف
 رباج نع نورشعلاو يناثلا ثيدحلا .بعشلا ين. يقهيبلا هجرخأ «اهاوس اهيف ةعمح فلأك ةئيدملاب
 يدجسم يف ةالصو ةالص فلأ ةئامب مارحلا دجسملا يف ةالص» : لاق نكي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر
 .هنم بلطيلف هريغ يف دجوي ال امب لحملا اذه هيف انررحو تاولصلا لضف يف انباتك يف ضراعتلا اذه ىلع انملكت دقو .ًاضيأ بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «ةالص ةئامسمخب سدقملا تيب ينو ةالص فلأب
 ىرقلا تحتتفا» :لاق هلي هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا
 يبأ نع نورشعلاو عبارلا ثيدحلا . بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ «نآرقلاب ةنيدملا تحتتفاو فيسلاب
 الو نوعاطلا اهلخدي ال ةكئالم ةئيدملا باقنأ لع» :لاق يي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره
 نأ هنع هللا ىضر ةركب يبأ نع نو رشعلاو سماخلا ثيدحلا .ناخيشلاو دمحأو كلام هجرخأ «لاجدلا
 يف باذك هنإف هنأش يف مترثكأ دقف دعب امأ» ةمليسم ينعي لجرلا اذه نأش يف لاق فَي هللا لوسر
 بقنلا . مكاحلاو ريبكلا يف يناربطلاو دمحأ مامإلا هجرخأ «حيسملا بعر اهنع نابذي ناكلم اهماقنأ نم بقن لك ىلع ةئيدملا الإ حيسملا بعر هلخدي الإ دلب سيل هنإو لاجدلا لبق نوجرخي اباذك نينال
 هنأل هرخآ يف ةلمهملا ءاحلاب احيسم لاجدلا يمسو .قيرطلاو بابلاك اهيلإ اهنم لصوتي يتلا ةهجلا
 هنأل ةمجعملا ءاخلاب اخيسم يمسو .الوق نيثالث نم اوحن تغلب لاوقأ دحأ اذه . ضرألا حسمي
 هلي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع نورشعلاو سداسلا ثيدحلا .روعأ هنإف نيعلا خوسمع
 «ديدحلا ثبخ ريكلا يفني امك سانلا يفنت ةنيدملا يهو برثي نولوقي ىرقلا لكأت ةيرقب ترمأ» :لاق
 نأ ساهش نب سيق نب تباث نع نورشعلاو عباسلا ثيدحلا .اصهريغو ناخيشلا هجرخأ
 نماثلا ثيدحلا . بطلا يف ميعن وبأ هجرخأ «ماذحلا نم ءافش ةئيدملا رابغ» : لاق لي هللا لوسر
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 يداكب ندير جرخأو .للسرم اذكه ٠ أعم بطلا يف يعن وب ينسلا ا هجر اجلا مى

 ثيدحل ا .«ماذجلا ءىفطي ةنيدملا رابغ» :لاق ِةِفَم هللا لوسر نأ ًاغالب ميهاربإ نع ةئيدملا رابخأ

 يمرحو مرح يبن لكل» : لاق هي هللا لوسر نأ |مهنع هللا يضر سابع نبا نع نورشعلاو عساتلا

 نأ هنع هللا يضر ينزاملا ديز نب هللا دبع نع نوثالثلا ثيدحلا .دمحأ مامإلا هجرخأ «ةئيدملا

 ناخخيشلاو دمحأ مامإلا هجرخأ «ةنحلا ضاير نم ةضور يربنمو ىتيب نيب ام» : لاق ِدْئِلَم هللا لوسر

 يبق تعضو اس» : لك هنا لوسر نأ باهش نبا نع نوئالثلاو يداحلا ثيدحلا يئاسنلاو

 لهأ ىذآ نما : لاق دي اع هللا لوسر نأ ةيرع هللأ ىضر رباج نع نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا . اذكو

 نارطلا جرحأ ؛لدع الو فرص هن لبق ل نيعج سالو كالو هل م هيلعو هلا ذآ دل

 لهأ فاخ نما لاق و هلل لوسر نأ هنع هللا يضر رباج نع نوثالثلاو ثلاثلا ثيدححلا .ريبكلا يف

 .دمحأ مامإلا هجرخأ «ىبنج نيب ام فاخأ امأكذ ةنيدملا لهأ فاخأ نمو 7 ليغ هللا لوسر
 ةنيدملا لهأ دارأ نم» :لاق ِةِِثم هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا

 سداسلا ثيدحلا , هحام ناو ملسمو دمحأ مامإلا هجرخأ «ءاملا ٍِق حلملا بوذي امك هللا هباذأ ءوسب

 بالا كيلحلا همس ياسا : لاق لَ هلم 5” هللا 0| لوسر نأ |مهنع بلا يضر رمع نبا نع نوثالثلاو

 نع ريبكلا يف يارطلاو ننسلا يف ًاضبأ ج جرخأو .بعشلا يف يقهيبلا هجرخأ لايقل موي اميفشر

 جرخأو .«يتايح يف ينراز نمك ناك يتافو دعب يربق رازف جح نم» : لص هل هعفري رمع نبا

 ثيدحملا . «يتعافش هل تبجو يربق راز نم» هلي يبنلا هب غلبي هنع بعشلا يف يقهيبلاو يدع نبا

 برثي ةنيدملا يمس نم» :لاق ةيتَي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا نع نوثالثلاو نماثلا

 « برثي لهأ اي :ىلاعت هلوقب ضرتعي الو .دمحأ مامإلا هجرخأ (ةباط يه ةباط يه .هللا رفغتسيلف

 عساتلا ثيدحلا .نوفرعي امب سانلا ةبطاخم باب نم وأ .ريغلا نع ىكحم هنأل ١7[ :بازحألا]

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق هيلي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع نوثالثلاو

 دواد وبأو دمحأو ناخيشلا هجرخأ («ىصقألا دحسملاو اذه يدحسمو .مارحلا دحسملا : دجاسم

 اي مكل عبت سانلا» :لاق فَي هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ديعس يأ نع نوعبرألا ثيدحلا . مهريغو

 . ركاسع نبا هجرخأ «ملعلا يف ةنيدملا لهأ

 ةماخ

 لضفأ هي ةفيرشلا هءاضعأ مض يذلا لحملا نأ ىلع نوقفتم لكلاو .لضفأ ةكم نأ ىلع روهمجلاو

 يربق نيب امد : لَك هلوق ىنعم يف اوفلتخاو .اهركذ لوطي ةلدأ مهو ءاهريغو ةبعكلا ناكم لك نم
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 ثيدحلا «ةنجلا عرت نم ةعرت ىلع اذه يربنم» : هِي هلوق ىنعم يفو «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو
 نوكيو قئالخلا داعت | ةمايقلا يف داعي هنيعب ريمملا نأ ىلع ةفئاطف «ةريره يبأ نع دمحأ هجرخأ يذلا
 هللا هقلخي رخآ رنم هنأ ىلع ةفئاطو .ضوحلا رخآ دنع ةنجلا نم ةيحانب يوبنلا دجسملا نم هلحم ىلع
 سيلو «ةنجلا ىلإ لقني لحملا اذه نأ هيف حجارلاف ةضورلا يف ءاج ام امأو . حصأ لوألاو «ىلاعت

 تامحرلا لزنت يف وه ليقو .ةنحجلا لوخد ىلإ يدؤت هتمزالم نإ ليقو .ىنفيو بهذي ضرألا رئاسك
 اهيف ةضور دوعتو .ةنجلا نم دوسألا رجحلا نأ امك ةنجلا نم اهسفن ةعقبلا كلت نأ لمتحيو ,ةنجلاك
 اذه يف ةيميهاربإلا ةوبألا نيبو هنيب نكيلو هيلع ثيدحلا لمحيلف .ةوبنلا ظفل ىنعمل برقألا وهو

 .اهنم ةضورلاب صخ بيبحلاو ةنجلا نم رجحلاب صخ ليلخلاف .هبش

 ىلع هللا ىلصو .ًارهاظو ًانطاب .ًارخآو ًالوأ هلل دمحلاو .هاندصق ام مامتو هاندرأ ام رخآ اذه
 انبسحو .نيدلا موي ىلإ ادبأ اهئاد ًاريثك ايلست ملسو هتيرذو هجاوزأو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس
 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب هلبقت مهللا ,ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .ليكولا معنو هللا
 . هفورحب (ةئيدملا لضف يف ةنيمثلا ةردلا باتك» ىهتنا

 ىلاعت هللا همحر يوونلا هلقن اى ٍدلكي هربقب فاطي نأ زوجي ال «مظنملا رهوجلا» يف رجح نبا لاق

 ىلع اوعمجأ كلذك هل ًاماظعإ ل هربقل ةالصلا ميرحت ىلع اوعمجأ اى مهنأب هجويو «ءاملعلا قابطإ نع
 هركي : مهريغو انتمئأ نم هريغو يميلحلا لاقو .ةالصلا ةلزنمب فاوطلا نأل .هربقب فاوطلا ةمرح
 ناكو كي هيلع زئاحلا رادجلا هرادجب قحلي نأ يغبنيو « مركملا ربقلا رادجب نطبلاو رهظلا قاصلإ
 مب الهج هب كربتلا دصقب الإ هنولعفي ال مهنأ هيلعاف دنع كلذ نأش نم ناك امل نكل ءاهميرحت سايقلا
 يفن يف دصقلا كلذب ةربع الو .ةهاركلا تابثإو مهنع ةمرحلا عفر كلذ ىضتقا بدألا نم قيلي
 نأ دحأ لك ىلع نيعت مث نمو .هيف مهل نذؤي مل امب كك هيلع مجهتلا نع مهل ارجز اضيأ ةهاركلا
 ذايعلاو رفكلا ىلإ ىضفت كلذ ةزواجم نإف ءرشبلاب قيلي امم هسنج يف هتمأل هللا نذأ امب الإ دي همظعي ال

 دقو . هنكمأ ام دراولا ىلع رصتقيلف ,روذحم ىلإ يدؤت امبر وه ثيح نم دراولا ةزواجم لب «ىلاعت هللاب
 نم ذإ .ىرحأو ىلوأ ىهف تاثدحملاو تاعدتبملا نع اهنوص نيعتي ةفيرشلا ةرضحلا هذه ريغ نأ ررقت
 اديعب هفلاخي نمم درطلاو دعبلاو باذعلاو لاكنلاب قحأو حبقأ هترضحب هكلم ريرس ىلع كلملا فلاخي
 , ةلخ

 ديلاب فيرشلا ريقلا رادج يأ :هحسم هركيو اولاق : هحاضيإ يف ىلاعت هللا همحر يوونلا لاق
 ءاملعلا هلاق يذلا وهو باوصلا وه اذه ِةِكَي هتايح يف رضح ول هنم دعبي نأ بدألا لب : هليبقتو
 امنإ لمعلاو ءادتقالا نإف . كلذ مهتفلاخم يف ماوعلا نم نيريثكب رتغي ال نأ يغبنيو .هيلع اوقبطأو
 هوحنو حسملا نأ هلابب رطخخ نمو « مهتالاهجو ماوعلا تائدحم ىلإ تفتلي الو .ءاملعلا لاوقأب نوكي
 فيكو «ءاملعلا لاوقأو عرشلا قفاو امهيف يه امنإ ةكربلا نأل .هتلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا يف غلبأ
 هريغو ةعامج نب زعلا نأ رجح نبا ركذو .حاضيإلا مالك ىهتنا باوصلا ةفلاخم يف لضفلا يغبني
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 .هب سأب ال :دمحأ لوقب هليبقتو فيرشلا ربقلا رادج حسم ةهاركب هلوق يف يوونلا ىلع اوضرتعا

 ءاملعلا لمع هيلعو هسمو فيرشلا ربقلا ليبقت زوجي فيصلا يبأ نباو يربطلا بحملا لوقو

 باجأ مث ؛ هيلع عامجإلا ماق امم سيل فيرشلا ربقلاب حسمتلا مدع نإ : : يكبسلا لوقو «نيحلاصلا

 يف يلازغلا مامإلا لوق كلذ يف هلقن امو ؛هوركم كلذ نأ نم يوونلا مالك حجرو كلذ نع رجح نبا

 هسمو ربقلا ىلع ديلا عضو ينارفعزلا لوقو «ىراصنلاو دوهيلا ةداع اهليبقتو دهاشملا سم : ءايحالا

 .اعرش ركنت يتلا عدبلا نم هليبقتو

 ةهارك الف لاح وأ دجو هبلغ نإ معن ؛ .اهليبقتو ءايلوألا دهاشم سم ةهارك ررقت ام ملعو : لاق

 ذخأف ؛ ركملا ربقلا مزتلم هآرف لبقأ ناورم نأو هو ءهنع هللا يضر يراصنألا بويأ بأ ثيدح ركذو

 نبللا الو رجحلا تآ مل ينإ : معن لاقف .هيلع لبقأف عنصت اذام يردت له :لاق مث «هتبقرب ناورم

 لاق . هلهأ ريغ هيلو اذإ هيلع اوكبا نكلو «هلهأ هيلو اذإ ييدلا لع ارك ال لَِع هللا لوسر تئجاغنإ

 كلذ ريغ دصق امنإو .هنبل الوربقلا ةراجح مازتلا درجم دصقي مل هنأ وهو ,هرذع ىلإ ةحضاو ةراشإ هيفو
 سانلا ضعب ىلع قوشلاو ةبحملا بلغت دقو «همازتلاك كلذ ناكف فيرشلا هربق يف مركم يح نك هنأل
 ىلإ تاداعلا سايق نع كلذ هجرخي ىتح لِي مركملا ههجول دهاشملاك ريصيو هرظن نع بجحلا عفترتف

 . نيمآ همركو هدوجو هنمب انيرارذو انيلإ نينسحملاو كلذ ىلاعتو هناحبس هللا انقاذأ .تالزانملا قئاقح

 كلت اوركنأ مهنأ ىلاعت هللا مهمحر دمحأو يعفاشلاو كلام مامإلا نع مهضعب لقنو : لاق

 . هليبقتو ديلاب هحسمو هرادجب نطبلاو رهظلا قاصلإو ِدَي هريقب فاوطلا يهو .راكنإإلا دشأ ةثالثلا

 غرميو يكبي لعج هآر يذلا مانملل ماشلا نم لك يبنلا راز امل هنع هللا يضر ًالالب نأ ديج دنسب ءاجو

 نم ةضبق تذخأ ربق امل كي هنأ امتع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف نع ءاجو فيرشلا ربقلا ىلع ههجو

 :نيتيب ةدشنم تلاقو .تكبو اهنيع ىلع اهتلعجو فيرشلا هربق بارت

 ايلاوغ نامزلا ىدم مشي االنأ دمحأ ةبرت مش نم ىلع اذاسم

 كلذ يف نذإلا ىلع لمحي ةبحملا يف قارغتسالا نأ كش ال :لاقو ةلمج نب بيطنخلا كلذ ركذو

 يف فلتخت تناك امك كلذ يف مهبتارم فلتخت سانلاو .ميظعتلاو مارتحالا هلك كلذ نم دوصقملاو

 نورخأتي ةانأ مهيف سانأو كي هيلإ نوردابي لب مهسفنأ نوكلمي ال هنوري نيح سانأف ؛ يلع هتايح

 هركذ ضرألا ليبقت هنم حبقأو ,فيرشلا ربقلل ءانحنالا ًاضيأ هركيو :رجح نبا لاق .ريخ ىلع لكلاو

 نم هنأ هل ملع ال نم نظيو .ةحيبقلا يأ : عدبلا نم كلذ نإ : ءاملعلا ضعب لاق هظفلو ,ةعامج نبا

 . مهعابتا يف هلكريخلاو حلاصلا فلسلا هلعفي مل هنأل كي هل ضرألا ليبقت هنم حبقأو ,ميظعتلا راعش

 قفاو (يف يه امنإ ةكربلا نآل ,هتلفغو هتلاهج نم وهف ةكربلا يف غلبأ ضرألا ليبقت نأ هلابب رطخخ نمو

 هنيسحتب ىتفأ نمم يبجع لب هبكتراف كلذ لهج نمم يبجع سيلو «مهلمعو فلسلا لاوقأو عرشلا

 ينعي :ديسلا لاق .رعشلاب كلذل دهشتساو فلسلا لمعل هتفلاخمو هحبقب لمأت ول يأ :هملع عم
 دازو النملا ةرضحب كلذ لعف ةاضقلا لاهج ضعب تدهش دقلو : ءافولا ةصالخ بحاص يدوهمسلا
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 ريظن نيح اصلا ضعب نم عقوو : اذه دعب رجح نبا لاق . ماوعلا هعبتف دجاسلا ةئيهك ةهبجلا عضوب

 ققحت نمو .هروعش نع هجرخأ لاح يف ناك هنأ رهاظلا نكل .يترضحب ءايلوألا روبق ضعب يف كلذ
 وهف عوكرلاب امأ .ةبقرلاو سأرلا درجمب ءانحنالا يف هلك اذهو .هيلع ضرتعي ال كلذل لوصولا هنم
 هميرحت يف فقوتلا يغبني الف وه وه لب هل دوجسلاب ءيش هبشأ وهف ٍةَِي هل ضرألا ليبقت امأو .مارح

 وحن نأب قرفيو ضرألا ليبقت فالخب ميظعتلا هب دصق اذإ عوكرلا يف هيجو وهو لاق مهضعب هركذ
 يهتني امبر لب ءمرحف كيرشتلا مهوي هميظعت دصقب قولخملل هلعفف ةدابع ةروص هتروص عوكرلا

 سيل امم ضرألا ليبقت وحن امأو . ىلاعتو هناحبس هللا مظعي | هميظعت هب دصق اذإ رفكلا ىلإ لاخلا
 هوركم لب ًامرحم نكي ملف هبشأ رادجلاب نطبلاو رهظلا قاصلإو ربقلا سم وحنب وهف ةدابعلا ةروص ىلع

 ىهتنا مهم هنإف كلذ لمأتف ةمرحلل ضتقم هيف نكي ملف عوكرلا وحن يف ررقت ام ريظن مهوي ال هنا

 عم اهيف دوجوم هنأل يدوهمسلا ديسلل «افولا ةصالخ» نم هلقن هنأ هلك وأ هلجو رجح نبا مالك

 فو ًاضيأ ءافولا ةصالخ يف لاقو . هتوق ىلإ ةوق هديفي هيلع هقيدصت نأل رجح نبا نع هتلقن امنإو ةدايز

 ع يبنلا رم سمي لجرلا نع يبأ تلأس لبنح نب دمحأ مامإلا هللا دبعل «تالاؤسلاو للعلا باتك»

 ىعرذألا لاق . هب سأب ال لاقف . ىلاعت هللا باوث ءاجر كلذ لثم ربقلاب لعفيو هليبقتو هسمب كركي

 ةالصلا نأ يلوتملل ةمتتلا ينو .ًاماظعإو ًاكريت ءايلوألاو ءايبنألا روبق ىلإ ةالصلا ميرحتب مزحلا بجي

 امك وه لب ءميركلا هربقب اذه صتخي ال نأ يغبنيو : : يعرذألا ل . مارح هل هلا لوسر رق ىلإ

 ةضراعمو فيرشلا ريقلا ىلغ ههجو هنع هللا يسد يراصنألا بويأ يب أ عضو ثيدح ركذو ءانركذ

 نأو .هيلع ههجو غرميو يكبي لعجف ربقلا أ هنأو هنع هللا يضر لالب هرايز ةصقو .كلذب هل ناورم

 مالك يف مدقت ام هدعب ةلمج نب بيطخلا نع لقنو .هيلع ىنميلا هدي عضي ناك |ههنع هللا يضر رمع نبا

 هب دصقلاو كلذ يف نذإلا ىلع لمحي ةبحملا يف قارغتسالا نأ كش ال :هلوق نم هنع رجح نبا

 هيف نم مهنمو هيلإ ردابي لب هسفن كلمي ال نم مهنمف ةايحلا يف امك مهبتارم فلتخم سانلاو . ميظعتلا

 . رخأتيف ةانأ

 .نيحلاصلا روبق ليبقت زاوج يربطلا بحملاو فيصلا يبأ نع لقنو :ىلاعت هللا همحر لاق مث

 لَو يبنلا ربق ىلع هدخ عضيف موقي ناكف تامصلا هبيصي ردكنملا نبا ناك :لاق ينميلا ليعمسإ نعو

 يديس ريهشلا ريبكلا فراعلل اباتك تيأرو .ه ١ ٍةلَك يبنلا ربقب يفشتسي هنإ لاقف .كلذ يف بتوعف

 ةيفوصلا يف نعطلا نع رارشألا عنم يف رارسألا عمج» هامس : هنع هللا يضر يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا

 ىوتف يف تيأر دقو : هلوق كلذ نمو .ةعبرألا بهاذملا ءالع ريهاشم نم ريثك ىواتف هيف ٍلقن «رايخألا
 امب ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يأ :يرصملا يربوشلا دمحم ةمالعلا مامإلا خيشلا ىلإ اقباس تعفر

 ليبقت زوجي لهو ءال مأ توملاب عطقني مهفرصت لهو . مهتوم دعب ةتباث ءايلوألا تامارك له : هصخلم
 ءايلوألا تامارك :هصخلم امب يربوشلا سمشلا ىنعي :باجأف ؟ال مأ مهباتعأو ءايلوألا تيباوت

 نيلسرملاو ءايبنألاب ةثاغتسالاو «ىلاعت هللا ىلإ مهب لسوتلا زوجيو .توملاب عطقني ال مهفرصتو «ةتبا
 امأ .مهتوم دعب عطقنت ال ءايلوألا تاماركو ءايبنألا ةزجعم نأل مهتوم دعب نيحلاصلاو ءالعلابو

 نوكتورابخألا هب تدروايك نوجحيو نولصي مهروبق يف ءايحأ مهن ألف مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا
 هذهو : ىلاعت هللا همحر لمرلا انخيشلاقو . مه ةمارك يهف ءايلوألا امأو . مملة زجعم مهنمةثاغإلا

8/4 



 دعبو مهتايح يف مهتامارك توبث هدقتعن يذلاف ءاهراكنإ نكمي ال ةدهاشم تاماركلا ينعي ءايشألا

 لب .هزاوج يف فالخ الف مهماتعأو ءايلوألا تيباوت ليبقت امأو :لاق نأ ىلإ مهتومب عطقنت الو مهتافو

اق مث «ىلاعت هللا همحر يلمرلا انخيش هب ىتفأ اى كربتلا دصق ىلع مهباتعأ ليبقت يف ةهارك الو
 خيشلا ل

 كلذل بلطلا ذإ .ليلدلا بلط نع ىنغ رهاظ رمألا اذهو .ةروكذملا هاوتف رخاوأ يف يربوشلا دمحم

 ىوتف تهتنا هيلع ةيعرشلا ثحابملا هذه يف لوعي الو هيلإ تفتلي ال دحاج دناعم لهاج نم ردصي امنإ

 مامإلا انخيش لاقو .اهفورحب يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا يديس اهلقن ىتلا يربوشلا سمشلا

قت امأو «راونألا قراشم» هباتك يف ىلاعت هللا همحر يرصملا يكلاملا يودعلا نسح خيشلا ثدحملا
 ليب

 : حيدملا ةدرب يف يريصوبلا لوق امأو :.بهاوملا يف لاق .هوركمف فيرشلا ربقلا

 مثتلمو هنم قشتنمل ىبوط همظعأ مضابرت لدعي بيطال

 يف دوجسلا لاح هتبرتب هفنأو هتهبج ريفعتب كلذ لقأو :قوزرم نبا ةمالعلا اهحراش لاق

شلا ربقلا ليبقت هب دارملا سيلف . مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم
 ةمالعلا لاقو .هوركم هنإف فير

 نأ هركيو : اهصن جابنملا ىلع لمرلا ةمالعلا انحياشم خيش ةرابعو .بهاوملا ةيشاح يف ىسلماربشلا

 باتعألا ليبقتو همالتساو ريقلا قوف لعجي يذلا توباتلا لبقي نأو .ةلظم ريقلا ىلع لعجي
 دنع

 دقف .ىلاعت هللا همحر دلاولا هب ىتفأ امك هركي ال كربتلا هليبقتب دصق نإ معن . ءايلوألا ةرايزل لوخدلا

 .ه | اهلبقي نأو اصعب ريشي نأ هل نس رجحلا مالتسا نع زجع اذإ هنأب اوحرص

 وهف : كربتلل نكي مل فيرشلا ربقلا ليبقت نأ ٍذئنيح ةيرم الو :اذه دعب يودعلا انخيش لاق
 لع - يريصوبلا ينعي  فراعلا هلاق ام لمحيف «كربتلا دصق دنع ءايلوألا روبقل كلذ زاوج نم ىلوأ

 ًاربتعم سلجي وأ فقيو :لاق مث ءةنجلا ضاير نم ةضور لَو فيرشلا هربق نأو اميس ال دصقملا اذه

 هب حسمتلاوربقلل ليبقتاا كلذ لثمو .هميرحتب لوقي مهضعبو .كلذ هل هركيف هلوح رودي الو انيزح

 عم ىراصنلا لعف نم هلك كلذ نإف «رارسألا زنك» يف لاق . جورخلا دنع ىرقهقلاب عوجرلاو

 . ينارعشلا بطقلا هلاق امك هب سأب الف كربتلا دصقل الإ باتعألا لبقي الو . مهمانصأ

 فلتخي كلذ نأ رهاظلا . ؟ًلوأ ةرايزلا دنع يلولا نم برقلا زوجي لهو يروهجألا ةمالعلا لاق

ا ليبقت مهضعب زاجأو يروهجألا ينعي :لاق .نيروزملا تاماقمو نيرئازلا تاماقم فالتخاب
 باتعأل

 ليصفت ديفي ام يعاضقلا مامإلا نعو .هب ىدتقم نكي ملو داقتعا نسح رئازلا دنع ناك اذإ ريصاقملاو

 ةسيفن ةديسلا حيرض ىلإ تلخد ىسوم وبأ لاق : هظفلو ءروزملاو رئازلا نيب يروهجألا ةمالعلا

 ,ةوبنلا تيب لهأ ىلع لخدي اذكهأ :لوقي ربقلا لخاد نم لئاقب اذإو حيرضلا ىلع يدي تعضوو
 دصق مدعل ارفكم نكي ملو مرح الإو دوجسلا ةئيه ىلع نكي مل ام باتعألا ىلع دخلا غيرمت كلذكو

 نم ماوعلا ضعب نم عقي امو مهباتعأ ةبحمب قلعتلا ةدش نم وه اغِإو قولخملل دوجسلاو ةدابعلا

ذك لع كلف يضيرم يل تيفش وأ اذك يل تيضق نإ ًالثم نالف يديس اي : موق
 لها نم وهف ا

 امغإو . يلولا نم داجيإلا كلذب نودصقي ال مهخأل ارفك كلذ دعي ال نكلو .بلطلا ةيفيكب ةنسلاب

 ةبحملاو برقلا لهأ نم مهداقتعا يف هب لسوتملا ناك ثيح مهالوم ىلإ ةليسو مهتاين يف هنولعجي

ا كبر دنع رهاطلا سفنلا بحاص اي : مهمالك ءانثأ يف نورركي مبنأ ىرت الأ . قلاخلل
 نم يل بلط
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 درج الإ يلولل ءيشاال هنأو .لعفلاب هللا دارفنا ىلع مهنم ليلد كلذ نإف ءاذك يب لعفي كالوم

 : و هلوق باب نم وهف ءبلط اهيف دري ال بوبحملا بيرقتلا نأل هب لسوتملا دري ال هنأو ,ببستلا
 دعب يلولا نأ نيفراعلا ضعب ركذ دقو .«هربأل هللا ىلع مسقأ ول نيرمط يذ ربغأ ثعشأ لجر بر»
 ىلاعت هللا همركيف .قلاخلل هحور درجتو قولخملاب هقلعت عاطقنال هتايح لاح يف هنم ةمارك دشأ هتوم
 . يودعلا انخيش مالك ىهتنا هب نيلسوتملا ةجاح ءاضقب

 بحملاك :ءاملعلا ةمثأ نم ريثكو هللا دبع نبا هنع هلقن ارك دمحأ مامإلا نأ مدقت ام تملع دقف
 . مهريغو يمتيهلا رجح نباو .يلمرلا باهشلا هدلاوو يلمرلا سمشلاو .فيصلا يبأ نب نباو .يرطلا
 حسمتلا زاوجب مهعيمج نولئاق هب اوضتراو هورقأو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم مهنع كلذ لقن نمو
 زاوجي حرص مهضعبو .نيحلاصلاو ءايبنألا رئاس روبقو لب .كردلل هليبقتو فيرشلا ربقلا رادجب

 لهجأ نم اوناك ولو ,نيملسملا نم كلذ نولعفي نم عيمج دصق وه (ى كربتلل ًاضيأ باتعألا ليبقت
 كلذ زيوجت يف نأ ىفخي الو «يلولا كلذوأ «يبنلا كلذب كربتلا ريغ مهنم دحأ دصقي ال .نيلهاجلا
 ريسيتو ةحسف هيف مهنعو هنع هللا يضر دمحأ مامإلا ايس الو . مالعألا ةمئآلا ءالؤه نم كربتلا دصقب
 هوحنو كلذ زاوج ةقباسلا هترابع يف رجح نبا ديقو .ةعيرشلا نساحمب ق قئاللا وهو مالسإلا لهأ ىلع
 نمم اذه نيأف «لاحلا هيلع بلغ نم ريغل ةهاركلا وه هدمتعا يذلاو .ةبحملا لاح هيلع بلغ نمب
 نيأ نمو ؟كرشلاو رفكلا ىلإ يضفي هنأ مهتاليختو مهماهوأ ىلع ءانب كلذ لثمب نيملسملا نورفكي
 ءايبنألا يف نودقتعي مهنأ الولا . مهؤاللعو مهم اروع ًاعيمج نوملسملاو ؟كرشلاو رفكلا ىلإ ىضفي
 :مهدوبعل ءاكرش مهنولعجي كلذ عم فيكف «مهنم ادحأ اوراز ام مه هتبحو ىلاعت هل يرق ءايلرألاو

 عني هنأ وأ ىلاعت هل فايرش هنأ يلو وأ يبن يف دقتعي نيملسلا ( اوع لهجأ نم ًادحأ نأ نظأ ال هللاو |

 ديدشتلاف .هل كيرش ال هدحو لاعت هللاوه ةقيقح راضلاو مفانلا نأ انيقي نوملعي لب .هسفنب رضيو

 اذه ةمثأ نم دحوأل يغبني الو .هلوسر الو هللا يضري ال ةشحافلا تاجردلا هذه ىلإ نيملسملا ىلع
 نع ًالضف رجح نبا باهشلاو يلمرلا باهشلا هدلاوو يلمرلا سمشلا نأ كش الو .نيبملا نيدلا
 دحأ الإ هركني ال اذهو .تاجردب ةيميت نبا نم ًارظن قدأو ًاردق لجأ هقفلا يف مه .دمحأ مامإلا
 نأ امإو .قح ريغب ةيميت نبال بصعتلا ةدش هتربصب ىمعأ نكلو ًاملاع الجر نوكي نأ امإ :نيلجر
 نأ الإ مغيب زيمت ىتح مهملع ةجرد غلبنو مهب عمتجن مل نإو نحنو «ءاملعلا ءالؤه ةلزنمب الهاج نوكي

 يف مهلاوقأ ةلزنم ىلإ انرظن اذإ انأ كلذو .لمكأو لضفأ مهيأ ملعن اهانكلس اذإ ةحضاو ةقيرط انل
 دحأ اهيف مهيلعولعي ال ًأدج ةيلع ةجرد يف يعفاشلا بهذم يف ةثالثلا كئلوأ دجن مهبهاذم يف هقفلا
 بهذم يف هقفلا يف ةيميت نبا لاوقأ نم اريثك دجنو .ةيعفاشلا ء ءاملع مومع دنع رابتعالاو داتعالا يف
 ريثك ناك نإو ةلبانحلا ءاملع دنع وهو مهيلع نولوعي الو اهب نولمعي ال ةدودرم ةضوفرم دمحأ مامإلا
 ضعب يف هداهتجا عبتي هنأ الإ .نيثدحملا ظافحلا رباكأ نم دعيو ةنسلاو باتكلل ظفحلا عساو ملعلا
 ةيميت اهنأ لئاسملا كلت ىلع قلطيو .ةيلكلاب هبهذم ءاملع ةمئأ هيلع ام اهيف فلاخيف لئاسملا
 دجوي لهف .ًايرف ًائيش مهبهذمل ةفلاخملا هلاوقأ عابتا نولعجيو ًايلبنح هنوكب نورختفي مهف .ةيلبنح ال
 نولئاق مهو ًارظن ٌقدأو أردق هقفلا يف هنم لجأ نيقيب مه ةثالثلا كئلوأ نأ ىلع ؟اذه نم ىوقأ ليلد
 بر بيبحو نيلسرملا ديس مهديس نع الضف .ءايبنألا نع الضف .ءايلوألا باتعأ ليبقت لثم نأب
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 رجح نبا دنعو . كربتلا دصقب ًاقلطم هنباو يلمرلا دنع ميرحتلا نع ًللضف هيف ةهارك ال ِِيَب نيملاعلا

 مدقت نم ضعب كلذب اوقفاو دقو .هوركم كلذف الإو ةبحملا لاح رئازلا لع بلغ اذإ ايف ًاضيأ

 نم يداحلا دبع نباو ميقلا نبا :هيذيملتو ةيميت نبا لوق نما ذه نيأو .ةمئألا رباكأ نم مهركذ

 أرقي نمل ليخي ىتح مهيلع عينشتلا يف ةغلابملاو نيكرشملاب مهنع ريبعتلاو كلذ وحنب نيرئازلا ليلضت

 يف مهلاوقأ نأ تملع دقو ,رافكلا رفكأو نيكرشملا ربكأ نم مه راوزلا نم كلذ لعفي نم نأ مهت ءارابع

 اذإ اذه .رابتعالا ةميدع بهاذملا نم هريغ نع ًالضف مهبهذم سفن يف يمه ةيهقفلا ماكحألا طاشتسا

 ةلدألا فعضأب نينمؤملا ريفكت يف هذهك تناك اذإ كلاب امف ًالثم تالماعملا يف ةيداع اماكحأ تناك

 .داشرلاو باوصلا ليبس اواطخأو دادسلا قيرط كلذب اوفلاخ دق مهنأ كش الف بابسألا ىهوأو

 هذه يف ةيباهولاك مهعبت نم ىلعو مهيلع بهاذملا ءاملع نم مهريخك ةلبانحلا ءاملع مكح كلذلو

 وهو «ليكولا معنو هللا انبسحو «ليطابألا كلت ىلع مهعابتا نم سانلا اورذحو ,«ليلضتلاب لئاسملا

 . ليبسلا يدب. وهو قحلا لوقي ىلاعتو هناحبس

 ٍناثلا بابلا

 :لوصف ةعبرأ ىلع لمتشي وهو

 . هتايح يف دلك هب سانلا ةثاغتسا يف تدرو ثيداحأ درس يف :لوألا لصفلا

 دعبو ةايحلا يف تاثاغتسالا عاونأ مظعأ يهو ةمايقلا موي ةعافشلا ثيداحأ يف : يناثلا لصفلا

 . تاما

 . هيو هب ةثاغتسالا ةيعورشم هب اوتبثأو ءاملعلا ةمئأ هلاق ام ضعب يف :ثلاثلا لصفلا

 . ماهفألل كلذ بّرقت «باتكلا اذه فلؤم نم ةرابعب ةلأسملا هذه حيضوت يف : : عبارلا لصفلا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو ىللاعت هللاب نمؤم فهصنم لكل هتيعو رشم داقتعا ىلع لمحتو

 لوألا لصفلا

 هِي هب مهتئاغتسا ثيداحأ يف
 رطملا طحق دنع ايقسلا بلط يأ :ءاقستسالل

 ىلإ سانلا اكش» تلاق .اهنع هللا يضر نينمؤملا َمأ ةشئاع نع نابح نباو دواد وبأ ىور

 نيح جرخف هيف نوجرخي موي سانلا دعوو لصملا يف هل عضوف ربنمب رمأف رطملا طحق لي هللا لوسر

 راخئتساو مكرايد بدج متوكش مكنإ : لاق مث .هللا دمحو ربكف رينملا ىلع دعقف سمشلا بجاح ادب

 كل



 بر هلل دمحلا# :لاق مث ٠ مكل بيجتسي نأ مكدعوو هوعدت نأ هللا مكرمأ دقو «هنامز نابإ نع رطملا

 مهللا .ديري ام لعفي وه الإ هلإ ال يذلا [5 ١ : ةحتافلا] «نيدلا موي كلام ميحرلا نمحرلا نيملاعلا

 ىلإ اغالبو ةوق انل تلزنأ ام لعجاو ,ثيغلا انيلع لزنأ .ءارقفلا نحنو ىن غلا تنأ الإ هلإ ال هللا تنأ

 وهو هءادر لوحو ةلبقلا لبقتساو هرهظ سانلا ىلإ لوح مث :هيطبإ ضايب ادب ىتح هيدي عفر مث .نبح

 ترطمأ مث ,تقربو تدعرف ًاباحس هللا أشنأف ٠ .نيتعكر ىلصف لزنو سانلا ىلع لبقأ مث ءهيدي عفار

 ىتح كحض نكسلا ىلإ مهتعرسو كلذ ىأر املف «لويسلا تلاس ىتح هدجسم تأي ملف هللا نذإب

 ملسمو يراخبلا ىورو «هلوسرو هدبع ينأو ريدق ءيش لك ىلع هللا نأ دهشأ :لاقف .هذجاون تدب

 ءاضقلا رادوحن ناك باب نم ةعمجلا موي دجسملا لخد الجر نأ» هنع هللا يضر سنأ نع

 لاومألا تكله هللا لوسر اي :لاق مث .امئاق دقي هللا لوسر لبقتساف بطخي مئاق 5# هللا لوسرو

 انثغأ مهللا انثغأ مهللا : لاق مث هيدي كي هل لوسر عفرف :لاق .انئيغي هللا عداف لبيسلا تعطقنلاو

 تيب نم علس نيبو اننيب امو ةعزق الو باحس نم ءامسلا يف ىرن ام هللاو الو : سنأ لاق .انثغأ مهللا

 لاق .ترطمأ مث .ترشتنا ءامسلا تطسوت املف ٠ سرتلا لثم ةباحس هئارو نم تعلطف لاق راد الو

 مئاق ليي هللا لوسرو ةلبقملا ةعمجلا يف بابلا كلذ نم لجر لخد مث .ًاتبس سمشلا انيأر ام هللاو الف

 .انع اهكسمي هللا عداف لبسلا تعطقناو لاومألا تكله هللا لوسر اي لاقف .أمئاق هلبقتساف بطخي

 بارظلاو ماكألا ىلع مهللا .انيلع الو ائيلاوح مهللا» :لاق مث هيدي ديم هللا لوسر عفرف :لاق

 تلأسف :كيرش لاق «سمشلا يف ىثمن انجرخف تعطقناف لاق ءرجشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو
 الإ ةيحان ىلإ هديب ريشي اهف» ملسم ةياور يفو .يردأ ال لاق ؟لوألا لجرلا وهأ كلام نب سنأ
 ريخأ الإ ةيحان نم دحأ ءىجي ملو ارهش ةانق يداو لاسو .ةبوجلا لثم يف ةنيدملا تيأر ىتح تجرفت

 . (دوجب

 يف تعيب اهنأل كلذب تيمسو ,باطنلا نب رمع راد يه : ءاضقلا رادوحت ناك باب نم هلوقو

 ىلإ تبسلا نم ًاعوبسأ يأ :اتبس ثيدحلا يف هلوقو . باحسلا نم ةعطق ةعزقلاو .هنيد ءاضق

 بارظلاو .ةمخضلا ةبضهحلا يه :يباطخلا لاقو .ريغصلا لبجلا يهو : : ةمكأ عمج ماكآلاو .تبسلا

 كىورو .ريزغلا رطملا : دوحلاو . ةعساولا ةريدتسملا ةرفحلا : ةبوجلاو . طسبنملا لبحلا وهو : برظ عمج

 نم ِدَيِلَي هللا لوسر لفق امل» : لاق هنع هللا يضر يملسلا ديبع نب ديزي قيرط نم لئالدلا يف يقهيبلا

 مهرغصأ وهو سيق نب رحلاو نصح نب ةجراخ مهيف الجر رشع ةعضب ةرازف ينب دفو هاتأ كوبت ةوزغ
 مهأسف «مالسإلاب نيرقم اوتأف ,نوتنسم مهو فاجع لبإ ىلع اومدقو ثرحلا تنب ةلمر راد يف اولزنف
 انلايع ثرغو انبانج بدجأو اندالب تتنسأ هللا لوسر اي :اولاقف .مهدالب نع ِةِيقي هللا لوسر

 ناحبس» : ِةِكَك لاقف .كيلإ كبر عفشيو كبر ىلإ انل عفشتو انثيغي نأ كبر عداف ءانيشاوم تكلهو
 هيسرك عسو ميظعلا يلعلا وه الإ هلإ ال هيلإ انبر عفشي يذلا اذ نمف يبر ىلإ تعفش انأ كليو هللا

 كحضي هللا نإ» : ِةِلَي لاقف .ديدجلا لحرلا طئي امك هلالجو هتمظع نم طئي وهو ضرألاو تاومسلا
 لاقف .معن لاق ؟هللا لوسر اي انبر ككحضي وأ : يبارعألا لاقف .«مكئايغ سبرقو مكتقفش نم

 لَ ماقف .هلوق نم ِِلي هللا لوسر كحضف ءاريخ كحضي بر نم هللا لوسر اي مدعن نل : يبارعألا

 يف الإ ءاعدلا نم ءيش يف هيدي عفري ال لي هللا لوسر ناكو .هيدي عفرو تاملكب ملكتو ربنملا دعصف
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 كتميهمو كدلب قسا مهللا : : هئاعد نم ظفح امث ناكو . هيطبإ ضايب يئر ىتح هيدي عفرف ء ءاقستسااا

 لجآ ريغ الجاع ًاعساو ًاقبط ًاعيرم ًائيرم ًاثيغم ًاثيغ انقسا مهللا .تيملا كدلب يبحأو كتمحر رشناو

 ثيغلا انقسا مهللا . قمم الو ف هرغ الو مده الو باذع ايقس ال ةمحر ايقس مهللا . راض ريغ ًاعفان

 : هلي لاقف دبرملا يف رمتلا نإ هللا لوسر اي لاقف .رذنملا دبع نب ةبابل وبأ ماقف .ءادعألا ىلع انرصناو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .تارم ثالث ديرملا يف رمتلا ن نإ هللا لوسر اي لاقف .«انقسا مهللا»

 ةعزق نم ء ءامسلا يف ام هللاو الف لاق . . «هرازإب هدب رم بلعت دسي ًانايرع ةبابل وبأ موقي ىتح انقسا مهللا»

 |لف ءسرتلا لثم ةباحس علس ءارو نم تعلطف راد الو ءانب نم علسو دجسملا نيب امو باحس الو

 انايرع ةبابل وبأ ماقو اتبس سمشلا اوأر ام هللاوف .ترطمأ مث نورظني مهو ترشتنا ءامسلا تطسوت

 نأ هلأس يذلا ينعي : هللا لوسر اي لجرلا لاقف .هنم رمتلا جرح الثل هرازإب هديرم يىلعت دسي

 يئر ىتح أدم هيدي عفرو اعدف ربنملا يي دعصف .لبسلا تعطقناو لاومألا تكله :هل يقستسي

 رججشلا تبانمو ةيدوألا نوطبو بارظلاو ماكآلا ىلع .انيلع الو انيلاوح مهللا» :لاق هيطبإ ضايب

 تتنسأو , ليزاهم يأ .فاجع :ثيدحلا يف هلوقو «بوثلا بايحناك ةئيدملا نع ةباحسلا تباحناف

 هيطبإ ضايبو ,مكفوخ : مكتقفشو .«توصي :طئيو ءاوعاج :انلايع ثرغو ,«تبدجأ :اندالب

 لاقيو .عجانلا بصخملا عيرملاو .ةدعملا ىلع لقثي مل يذلا ءينملا وه ءيرملاو لب هيف ةيصوصخ

 ءام هنم ليسي يذلا هبقث : هبلعثو ,هيف ففجي يذلا رمتلا رديب : : دبرملاو . عساو ماع يأ : قبط ثيغ

 : ماكآلاو . عوبسألا :تيبسلاو .ةرونملا ةنيدملا يف لبج : علسو .ميغلا نم ةعطقلا : ةعزقلاو .رطملا

 ىورو .تفشكتاو تعطقنا :تباجنإو .ةطسبنملا لابجلا : بارظلاو .باضحلاو ةريف ١ لابجلا

 اي :لاقف قي هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج» :لاق هنع هللا يضر سنأ أ نع ًاضيأ لئالدلا يف يقهيبلا

 لاق رطملا مدع نم مهلاح ءوس هيف ركذ ًارعش دشنأو .طئي ريعب الو طغي يبص انلامو كانيتأ هللا لوسر

 : هرخآ يف

 لسرلا ىلإ الإ سانلا رارف نيأو  انرارف كيلإ الإ انل سيلف

 اثيغم ًاثيغ انقسا مهللا» :لاق مث ' ءامسلا ىلإ هيدي عقرف ريمملا دعص ىتح هءادر رجب كي ماقف

 ضألا هب ييحتو عوزلا هب تبنقو عرضلا هب الم ثنار ريغ الجاع راض رغ امان بط اقدغ عيرم

 :دوجضي ةناطبلا لهأ ءاجو اهقاربأب ءامسلا تقتلا ىتح هرحن ىلإ هيدي ِيِيلَي در اف لاق .«اهتوم دعب

 ىتح ةنيدملا نع ةباحسلا تباجناف .«انيلع الو ائيلاوح» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .قرغلا قرغلا

 ترقل ًايح ناك ول بلاط يأ رد هللا : لاق مث .هذجاون تدب ىتح هِي كحضو ليلكإلاك اهوح قدحأ

 : هلوق ديرت كنأك هللا لوسر اي ىلع لاقف ؟هلوق اندشني نم  (هأنيع

 لماراللةمصع ىماتيلالهث  ههجوب مامغلا يقستسي ضيبأو

 لضاوفو ةمعن يفههنعمهف مشاه لآ نم كالملا هب فيطت
 لضاتتو هلوح نعاطت امو إ ادمح يزبن هللا تيبو متبذك

 لئالحلاو انئانبأ نع لهذنو  هلوح عرصن ىتح هملسنو

 . حيصيو نحي يأ :طئيو .مئانلا سفن عم جرخي يذلا توصلا :طيطغلا لجأ : يني لاقف
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 ريبكلا رطملا :قدغلاو .ةياهنلا يف ريثألا نبا هلاق طئي نأ ّدب ال ريعبلا نأل لاصأ ريعب انلام ديري
 ىطاحأ :قدحأو .,تفشكنا :تباجناو «ةنيدملا نم جراخلا : ةناطبلاو .ءيطبلا :ثئارلاو .رطقلا
 كحضلا دنع ودبت ىتلا : نانسألا نم ذجاونلاو .«سأرلاب طيحت رهوجلاب ةنيزم ةباصع هبش :ليلكإلاو
 رخاوأ ودبت ىتح كحضلا ِةلك هب غلبي ناك ام هنأل .لوألا دارملاو .نانسألا ىصقأ اهنأ رهشألا رثكألاو
 ةياهغلا يف ريثألا نبا هلاق «مسبتلا هكحض لج» ْةِكَي هححض ةفص يف ءاج دقو فيك .هسارضأ
 عايضلا نم مهعنمي يأ :ةعنملا :ةمصعلاو .ةدشلا ين معطملا وه ليقو .ثيغلاو ًاجلملا :لاهثلاو
 وه ادمحم يزبنو . الامعتسا رثكأ ءاسنلا يف وهو .ءاسنو لاجر نم نيكاسملا : لمارألاو .ةجاحلاو
 ةياهنلا يف ريثألا نبا هركذو ءًادمحم بصنو لعافلل ءانبلاو نونلاب اهنم لوقنملا ثيدحلا بتك يف اذكه
 .يزبي ال دارأ .بلغيو رهقي يأ : يزبي لاق .دمحم مفرو لوهجملل ءانبلاو ءايلاب دمحم ىزبي
 ةامارملا ةلضانملاو .عفاذنو هنع لتاقن مو رهقي ال يأ :ةدارم يهو .مسقلا باوج نم ال فذحف
 . معن يأ :لجأو .هملسن ال يأ :هملسنو .ماهسلاب

 مهيلع اعدف مالسإلا نع اوئطبأ ًاشيرق نأ هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يراخبلا ىورو
 ىريف ءاهسلا ىلإ مهدحأ رظنيو .ماظعلاو ةتيملا اولكأو اهيف اوكله ىتح ةنس اهتذخأف و هللا لوسر
 اوكله كموق نإو محرلا ةلصب رمأت تئج دمحم اي :لاقف «نايفس وبأ هءاجف .عوجلا نم ناخدلا
 مث ءاوقسف مهل ىقستساف ٠١[ :ناخدلا] «نيبم ناخدب ءامسلا يتأت موي بقتراف# أرقف هللا عداف
 داز .ردب موي[ :ناخدلا]] #ىربكلا ةشطبلا شطبن مويؤل : ىلاعت هلوق كلذف مهرفك ىلإ اوداع
 ةرثك سانلا اكشف .اعبس مهيلع تقبطأف ثيغلا اوقسف دلي هللا لوسر اعدف» روصنم نع طابسأ
 : ةنسلا . «مهوح سانلا اوقسف هسأر نع ةباحسلا تردحناف انيلع الو انيلاوح مهللا :لاقف .رطملا
 يضر باطخلا نب رمعل ليق هنأ» |ىنع هللا يضر سابع نبا نع لئالدلا ين يقهيبلا جرخأو .بدجلا
 انباصأ الزنم انلزنف ديدش ظيق يف كوبت ىلإ انجرخ :رمع لاقف .ةرسعلا ةعاس نع انثدح هنع هللا
 نظي ىتح عجري الف لجرلا سمتليو بهذيل لجرلا ناك نإ ىتح عطقتس انباقر نأ اننظ ىتح شطع
 لاقف هدبك ىلع قب ام لعجيو هبرشيف هثرف رصعيف هريعب رحنيل لجرلا ناك نإ ىتح عطقتس هتبقر نأ
 عفرف .معن لاق ؟كلذ نوبحتأ لاق ءانل هللا عداف ًاريخ ءاعدلا يف كدوع دق هللا نإ هللا لوسر ايركبوبأ
 اهدجن ملف رظنن انبهذ مث «ةينآ نم مهعم ام اوؤلمف تبكسناف ءامسلا تلاق ىتح |مهعجري ملف هيدي
 .«ركسعلا تزواجن

 ناثلا لصفلا

 ةمايقلا موي هتعافش يف اثيدح نيعبرأ يف
 لثَع ام صتخا يتلا هلئاضف نم اهبساني امو

 .ذئتقو مهيرك ةدشل تائاغتسالا مظعأ يه قي يبلاب ةمايقلا موي سانلا ةثاغتسا تناك ال
 هب ةئاغتسالا زاوج ىلع كلذ ةلالدو .نيعمجأ قئالخلاو نيلسرملا تاداس ىلع ِدِْفَم يبنلا لضف روهظلو
 انه ةعافشلا ثيداحأ ركذ بسان ةيورخألاو ةيويندلا هتايح يف اهعوقول اضيأ هتامث دعب اهعفنو اهنسحو

1 



 مهولاحأو اولعفي ملف ىلاعت هللا دنع مهل اوعفشيل لسرلا تاداس ىلإ سانلا ءاجتلا ثيدح اهيس الو

 انديس هللا ىلإ هللا ديبع بحأو .هابتجمو هللا ةوفص عيفرلا ماقملا يذ عيفشلا بيبحلا مهديس ىلع
 عونلا اذه نم ثيداحألاو : ةعافشلا لصف يف بيهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا ظفاحلا لاق . الط دمحم

 .ه | اهريغو حاحصلا يف أدج ةريثك

 غلبم غلبي اهعومجمو ةريثك ةعافشلا يف ثيداحألاو : (ماقسلا ءافش» يف يكبسلا مامإلا لاقو

 .هصوصخب اهنم أدحاو أظفل ال ةعافشلا نع تاياورلا هيف تكرتشا ام : :انه رتاوتلاب ينعأو .رتاوتلا

 ترتخا دقو .ه ازيزعف صوصخم ثيدح ظفل يف رتاوتلا امأو .ريثك ةئسلا يف رتاوتلا نم عونلا اذهو
 «ضايع يضاقلل ءافشلا نم ًاثيدح نيعبرأ ِِلكَب ةيورخألا هلئاضفو هتعافش ثيداحأ نم انه عمجأ نأ

 نيدلا يلول حيباصملا ةاكشمو .«يكبسلا مامالل ماقسلا ءافشو . يردنملا ظفاحلل بيهرتلاو بيغرتلاو

 يهو . يطويسلا ظفاحلل هليذو ريغصلا عماجلاو .ينالطسقلا مامالل ةيندللا بهاوملاو .يزيربتلا

 ةعافشلا مهدرو مهب مهعافشتساو نييبنلاب ةمايقلا موي سانلا ةثاغتساب اهنم حرصملا ثيدحلا ناك نإو

 نم هصاصتخاو هفرش ميظع ىلع ًاضيأ ةلالدلا اهيف ثيداحألا ىقاب نأ الإ لوألا ثيدحلا وه دلي هيلإ
 ىلاعت هللا لضف نم نيعمجأ قئالخلاو نيلسرملاو نوينلا نم دحأ هيف هكراشي ل امب بقانماو لئاضفلا

 . هيلإ هوجولا لك نم مهبحأو هل ةيدوبع مهصلخأ وه ذإ هيلع هناسحإو

 ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور .لوألا ثيدحلا :لوقأف ثيداحألا يف عرشأ انأ اهو

 عمجي ؟كلذ مم نوردت له ,ةمايقلا موي سانلا ديس انأ» : ٍدنِلَع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر

 مجامج نم سمشلا وندتو يعادلا مهعمسيو رظانلا مهرصييف دحاو ديعص يف نيرخآلاو نيلوألا هلل

 ام ىلإ نورت الأ . سانلا نولوقيف نولمتحي الو نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف سانلا
 :ضعبل سانلا ضعب لوقيف ؟مكبر ىلإ مكل عفشي نم نو رظنت الأ ٠ .مكغلب ام نورت الأ «هيف متنأ
 ةكئالملا رمأو هحور نم كيف خفنو هديب هللا كقلخ رشبلا وبأ تنأ مدآ اي نولوقيف ؛ هنوتأيف مدأ مكوبأ
 يبر نإ لاقف ؟انغلب امو هيف نحن ام ىرت الأ ؟كبر ىلإ انل عفشت الأ ةنجلا كنكسأو كل اودجسف
 يسفن ,هتيصعف ةرجشلا نع يناهن هنإو هلثم هدعب بضغي الو هلثم هلبق بضغي م ًابضغ مويلا بضغ

 حون اي نولوقيف .مالسلاو ةالصلا هيلع ًاحون نوتأيف حون ىلإ اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا , سفن يضفن

 ىرت الأ ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ ًاروكش دبع هللا كامس دقو ضرألا لهأ ىلإ ثعب لسرلا لوأ تنأ
 هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ يبر نإ لوقيف ؟كبر ىلإ انل عفشت الأ ؟انغلب ام ىلإ

 ىلإ اوبهذا يفن بفن يسفن يموق ىلع اهب توعد ةوعد يل تناك دق هنإو هلثم هدعب بضغي الو

 عفشا ضرألا لهأ نم هليلخو هللا يبن تنأ : نولوقيف .ميهاربإ نوتأيف . ميهاربإ ىلإ اوبهذا يريغ
 لو هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ يبر نإ مهل لوقيف ؟هيف نحن ام ىرت الأ كبر ىلإ انل

 اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن يسفن اهركذف تابذك ثالث تبذك تنك ينإو هلثم هدعب بضغي

 سانلا ىلع همالكبو هتلاسرب هللا كلضف هلل لوسر تنأ ىسوم اي نولوقيف ىسوم نوتأيف ىسوم ىلإ
 نلو هلثم هلبق بضغي مل ًابضغ مويلا بضغ يبر نإ لوقيف كبر ىلإ انل عفشا ؟هيف نحن ام ىرت الأ

 اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا يسفن يسفن ىسفن .اهلتقب رموأ مل ًاسفن تلتق دق نإو .هلثم هذعب بضغي
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 ًابضغ مويلا بضغ بر . ىسيع لوقيف كبر ىلإ انل عفشا ؟هيف نحن ام ىلإ ىرت الأ .دهملا يف سانلا تملكو هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر تنأ ىسيع اي نولوقيف ىسيع نوتأيف ىسيع ىلإ
 هللا رفغ دقو ءايبنألا متاخو هللا لوسر تنأ دمحم اي .نولوقيف هيلي ادمحم نوتأيف .دمحم ىلإ اوبهذا يريغ ىلإ اوبهذا .ابنذ ركذي مو , يسفن يسفن يسفن .هلثم هدعب بضغي نلو هلثم هلبت بضغي مل
 شرعلا تحت يتآف قلطناف كبر ىلإ انل عفشا ؟هيف نحن ام ىرت الأ .رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل
 مل لبق دحأ ىلع هحتفي م ائيش هيلع ءانثلا نسحو هدماح نم لع هللا حتفي مث يبرل ادجاس عقأف
 بر اي ىتمأ بر اي ىتمأ لوقأف يمأر عفرأف . عفشت عفشاو هطعت لس كسأر عفرا دمحم اي .لاقي
 ءاكرش مهو ةنحلا باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم لخدأ دمحم اي لاقيف
 نيب اهكل ةئحلا عيراصم نم نيعارصملا نيب نإ هديب يسفن يذلاو .باوبألا نم كلذ ىوس اهيف سانلا
 .«ىرصبو ةكم نيب امك وأ رجهو ةكم

 ىلاعت هللا تاولص هدعب نمو مدآ لاؤس مهماهلإ امأو : ماقسلا ءافش يف يكبسلا مامإلا لاق
 ول مهنأ : ملعأ ىلاعت هللاو هيف ةمكحلاف ٍدْلي دمحم انيبن لاؤس ءادتبالا يف اومهلي لو مهيلع همالسو
 لاؤسلا يف دهجلا اولذب اذإو ءاذه ىلع ردقي هريغ نأ لمتحي لئاق لوقي نكمأل ءادتبا هولأس
 يف ًادهج مهولأي ملو اوعنتماف مزعلا يلوأو هئايفصأو ىملاعت هللا لسر نم قو هريغ اولأسو داشرتسالاو
 . ةكئالملاو نييمدآلا لسرلا نم نيقولخملا عيمج ىلع هليضفتو هسنأو هلالدإ مظعو هبرق لاكو هتلزنم عافتراو كب هتبترم ةياهنب دحأ لكل ملعلا لصح هب مهضرغ لصحو هيلإ اوهتناف داشرإلاو حصنلا
 . مدقلا ىلع ال سأرلا ىلع هترايز ىلإ رفاسي نأو ممألا ديس نوكي نأ ماقملا اذه بحاصل قحو

 ايندلا يف مهب لسوتلا ىلع ليلد لدأ مويلا كلذ يف ءايبنألا ىلإ سانلا ءاجتلا يفو : هللا همحر لاق
 اوملع مهنأ لمتحي : ضايع يضاقلا لاق : بهاوملا ىلع هحرش يف يناقرزلا مامإلا لاف . يكبسلا مالك ىهتنا ءدحأ هركني مل اذهو .هنم هيلإ برقأ وه نمب لجو ّزع هللا ىلإ لسوتي بنذم لك نأو ةرخآلاو
 يف ةعافشلا جيردتلا ىلع رخآلا ىلع مهنم دحاو لك ةلاحإ نوكتو انيعم يو دمحم ةعافشلا بحاص نأ
 ءايبنألا يقاب نود مهيلإ ءيجملاب ةسمنملا صخ امنإو .ميظعلا ماقملا كلذ يف هفرشل اراهظإ هيلإ كف
 اعابتأ ءايبنألا رثكأ ىسومو هدعب ءايبنألا وبأ وهو نايدألا لهأ عيمج دنع هيلع ءانثلا ىلع عمجم ميهاربإو ٍنائلا بألا حونو عيمجملا دلاو مدآ نأ عم ةليوط ادم اهب لمع عئارش باحصأو لسرلا ريهاشم مجال
 .هفرشو هلضف راهظإإل ةلهو لوأ نم هيلإ ءيجملا اومهلي لو .ِكَي هتمأ نم هنألو يبن هنيبو هنيب سيل هنأل ىسيعو ىفطصلا دعب

 مهاسنأ هللا نأكو مهنم دحأ كاذ ذإ هرضحتسي الف كلذ عمو كي هب صاخ كلذ نأ فرعو ايندلا يف ثيدحلا اذه عمس نم ٍذئموي نيلئاسلا يف نأ يف كش الو : رجح نبا ينعي : ظفاحلا لاق
 «رهاوجلاو تيقاويلا» هباتك يف ينارعشلا مامإلا لاقو . ناقرزلا ةرابع تهتنا ,ةروكذملا ةمكحلل كلذ
 انيلع ةقفش عفشم لوأو عفاش لوأ هنأب ٍةكَي انريخأ امنإو :هنع هللا يضر نيدلا ييحم خيشلا لاق
 انأ» : لوقيو لكي هتبون تأت ىتح نيحيرتسم انناكم يف ريصنل ةمايقلا موي هماقمب انمالعإ يي دارأف يسفن يسفن لوقي مهنم لكو ميظعلا مويلا كلذ يف يبن دعب يبن ىلإ باهذلاب لصاحلا بعتلا نم حيران
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 فالخب يبن دعب يبن ىلإ هباهذو هبعت نم دب ال هيسنو هغلب وأ ثيدحلا اذه هغلبي مل نم لكف «اهل انأ ا
 يف لاق امنإو !ةمألا ىلع هتقفش رثكأ ام ملسو هيلع هللا لصف .ةمايقلا موي ىلإ هعم مادو كلذ هغلب نم
 كلذب تدصق اغإو ءمهنود نمف ءايبنألا نم مدآ دلو ديس ينوكب رختفأ ال يأ «رخف الو» ثيدحلا

 لوأو عفاش لوأ نوكأ نأ لجو رع هللا نم يل قباسلا دعولا مكحب ةمايقلا موي بعتلا نم مكتحار
 ثيدحلا اذهو ءاهفورحب ينارعشلا مامإلا ةرابع تهتنا ء.حيحص ضرغل الإ هسفن ِةَو ىكز اف عفشم
 ىلاعت هللا دنع هتعافش لوبقو مهل هتعافشو ِخِي هب سانلا ةثاغتسا نم دوصقملاب ايفاو ًايفاك ناك نإو
 هتعافش يف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمح ركذأ نأ تيأر ينأ الإ باتكلا اذه فيلأت نم دوصقملاوه كلذو

 ركذ اهيف نكي مل نإو ِةِي ةمايقلا موي نيعمجأ قئالخلاو نيلسرملاو نييبنلا ىلع همدقتو هلضف نايبو
 : لوقأف يقي هب مهعافشتساو مهتئاغتسا

 انأو اودفو اذإ مهبيطخ انأو ءاوثعب اذإ ًاجورخ سانلا لوأ انأ» :ِِلَي لاق . يناثلا ثيدحلا
 نع يذمرتلا هاور هرخف الو يبر ىلع مدآ دلو مركأ انأو ,يديب ٍذئموي دمحلا ءاول ؛اوسيأ اذإ مهرشبم

 ءاور «ةنحلا باب عرقي نم لوا انأو ةءايقلا موباعبت ءابألا ثكأ نأ ِِكَع لاق ثلاثلا ثيدحلا . سنأ

 ام ءايبنألا نم يبن قدصي مل ةنجلا ين عيفش لوأ انأ» : هُو لاق : عبارلا ثيدحلا . سنأ نع ملسم
 ثيدحلا سنأ نع ملسم هاور «دحاو لجر الإ هتمأ نم هقدصب ام اين ءاينألا نم نإو .,تقدص

 نيمي نع موقأ مث : ةنحلا للح نم ةلح ىسكأف هنع ضرألا قشنت نم لوأ انأ» : هيك لاق سماخلا

 ثيدحلا .ةريره يبأ نع يذمرتلا هاور «يريغ ماقملا كلذ موقي قئالخلا نم دحأ سيل شرعلا
 نع يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور «ءاهعقعقأف ةنجلا باب ةقلحب ذخأي نم لوأ انأ» : ِِكَي لاق سداسلا

 نيئط نم نسحأ ناذآلا عمست ملف ةنجلا باب قدي نم لوأ انأ» : ِدِكي لاق عباسلا ثيدحلا . سنأ

 مدآ دلو ديس انأ» : ِةَع لاق نماثلا ثيدحلا . سنأ نع راجنلا نبا هاور «عيراصملا كلت ىلع قلحلا

 يبأ نع دواد ويأو ملسم هاور «عفشم لوأو عفاش لوأو رقلا هنع قشني نم لوأو .ةمايقلا موي

 دمحلا ءاول يديبو رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» : ِِي لاق عساتلا ثيدحلا .ةريره

 «رخف الو عفشم لوأو عفاش لوأ انأو . يئاول تحن الإ هاوس نمف مدآ ٍذئموي يبن نم امو .رخف الو

 دئاق انأ» : ِةَب لاق رشاعلا ثيدحلا . يردخلا ديعس يبأ نع هجام نباو يذمرتلاو دمحأ مامإلا هاور

 نع يمرادلا هاور «رخف الو عفشمو عفاش لوأ انأو .رخف الو نييبنلا متاخ انأو رخف الو نيلسرملا

 بحاصو مهبيطخو نييبنلا مامإ تنك ةمايقلا موي ناك اذإ» : لي لاق رشع يداحلا ثيدحلا .رباج

 هللا بيبح انأ» : ِةِلَي لاق رشع يناثلا ثيدحلا .بعك نب ىبأ نع يذمرتلا هاور «رخف ريغ مهتعافش

 ةمايقلا موي عفشم لوأو عفاش لوأ انأو .رخف الو ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح انأو .نرخف الو

 مركأ انأو رخف الو نينمؤملا ءارقف يعمو اهيناخ ديف يل هللا حتفيف ةنجلا قلح كرحي نم لوأو .رخف الو
 اذإ» : هلم لاق نىشع ثلاثلا ثيدحلا . سابع نبا نع يذمرتلا هاور هرخف الو نيرخآلاو نيلوألا

 ةنحلا لخدأ لوقأ مث : , نولخديف ةلدرخ هبلق يف نم ةنجلا لخدأ بر اي تلقف تعفش ةمايقلا موي ناك

 سانلا ثعبيو» : لي لاق رشع عبارلا ثيدحلا . سنأ نع يراخبلا هاور «ءيش ىندأ هبلق يف ناك نم

 لوقأ نأ هللا ءاش ام لوقأف يل نذؤي مث ءارضخ ةلح بر ينوسكيو لت ىلع يتمأو انأ نوكأف ةمايقلا موي
 باب يتآ» : ِةْللَي لاق رشع سماخلا ثيدحلا .كلام نب بعك نع دمحأ هاور «دومحملا ماقملا كلذف



 دحأل حتفأ ال نأ ترمأ كب لوقيف دمحم : لوقأف ؟تنأ نم نزاخلا لوقيف حتفتسأف ةمايقلا موي ةنجلا
 يطعأ دق الإ يبن نم ءايبنألا نم ام» : لكي لاق رشع سداسلا ثيدحلا . سنأ نع ملسم هاور «كلبق
 نوكأ نأ وجرأف ّيلإ هللا ىحوأ ًايحو تيتوأ يذلا ناك امنإو .رشبلا هيلع نمآ هلثم ام تايآلا نم
 : ِيَظ لاق رشع عباسلا ثيدحلا .ةريره بأ نع ملسمو يراخبلا هاور (ةمايقلا موي اعبات مهرثكأ
 ًادجسم ضرألا يل تلعجو .رهش ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق دحأ نهطعي مل اسمح تيطعأ»
 تيطعأو .يلبق دحأل لحت ملو مناغملا يل تلحأو ,لصيلف ةالصلا هتكردأ تمأ نم لجر اميأف ًاروهطو
 نع ملسمو يراخبلا هاور «ةماع سانلا ىلإ تثعبو ةصاخ هموق ىلإ ثعبي يبنلا ناكو ةعافشلا
 باحصأ نم سان سلجو :لاق اهبنع هللا ىضر سابع نبا نع .رشع نماثلا ثيدحلا .رباج
 ميهاربإ ذختا هللا نإ :مهضعب لاق .نوركاذتي مهعمس مبنم اند اذإ ىتح جرخف لي هللا لوسر
 مدآ :رخآ لاقو .هحورو هللا ةملك ىسيعف :رخآ لاقو ءاهيلكت هملك ىسوم :رخآ لاقو ءاليلخ
 ليلخ ميهاربإ نإ مكبجعو مكمالك تعمس دق» :لاقو كو هللا لوسر مهيلع جرخف هللا هافطصا
 هافطصا مدآو .كلذك وهو هتملكو هحور ىسيعو .كلذك وهو هللا يجن ىسومو .كلذك وهو هللا
 هنود نمف مدآ هتحن ةمايقلا موي دمحلا ءاول لماح انأو .رخف الو هللا بيبح انأو الأ .كلذك وهو هللا
 هللا حتفيف ةئحجلا قلح كرحي نم لوأ انأو .رخف الو ةمايقلا موي عفشم لوأو عفاش لوأ انأو .رخف الو
 هاور «رخف الو هللا ىلع نيرخآلاو نيلوألا مركأ انأو .رخف الو نينمؤملا ءارقف يعمو اهينلخديف يل
 ةمايقلا موي نوقباسلا نحنو نورخآلا نحن» : كب لاق .رشع عساتلا ثيدحلا . يمرادلاو يذمرتلا
 موي دمحلا ءاول يعمو هللا بيبح انأو هللا يفص ىسومو هللا ليلخ ميهاربإ : رخف ريغ الوق لئاق ينإو
 ودع مهلصأتسي الو ةئسب مهمعي ال : ثالث نم مهراجأو ىتمأ يف ندعو هللا نإو ةمايقلا
 لوأ انأ» : دلع لاق .نورشعلا ثيدحلا . سيق نب ورمع نع يمرادلا هاور «ةلالض ىلع مهعمجي الو
 اذإ مهعفشتسم انأو .اوتصنأ اذإ مهبيطخ انأو ءاودفو اذإ مهدئاق انأو .اوثعب اذإ اجو رخ سانلا
 انأو .يديب ذئموي دمحلا ءاولو ,يديب ٍذئموي حيتافملاو ةماركلا ءاوسيأ اذإ مهرشبم انأو ءاوسبح
 يذمرتلا هاور «روثنم ؤلؤل وأ نونكم ضيب نبنأك مداخ فلأ ىلع فوطي يبر ىلع مدآ دلو مركأ
 هللا لوسر اي اولاق .ةليسولا يل هللا اولس» : هلك لاق نو رشعلاو يداحلا ثيدحلا .سنأ نع يمرادلاو
 يذمرتلا هاور «وه انأ نوكأ نأ وجرأو دحاو لجر الإ اهلاني ال ةنجلا يف ةجرد ىلعأ لاق ؟ةليسولا امو
 سانلا نإ» :لاق هنأ ابنع هللا يضر رمع نبا نع .نورشعلاو يناثلا ثيدحلا .ةريره يبأ نع
 يهتنت ىتح انل عفشا نالف ايانل عفشا نالف اي نولوقي اهيبن عبتت ةمأ لك ىتح ةمايقلا موي نوريصي
 اذهو :ءافشلا حرش يف باهشلا لاق .«دومحملا ماقملا هللا هثعبي موي كلذف لك يبنلا ىلإ ةعافشلا
 مكح هلف .هيف يأرلل لاجم ال امم هلثمو ,رمع نبا ىلع افوقوم ريسفتلا يف يراخبلا هاور ثيدحلا
 دق ةوعد يبن لكل لاق وأ الاؤس لأس يبن لك» : ِةْيلَي لاق .نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا .عوفرملا
 عبارلا ثيدحلا . سنأ نع ملسمو يراخبلا هاور «ىتمأل ةعافش يتوعد تاأبتخا ينإو هتمأل اهاعد
 كلذ قبسو يننزحأف ضعب ءامد مهضعب كفسو يدعب نم ىتمأ ىقلت ام تيأر» : ليلي لاق نورشعلاو
 هاور «لعفف ةمايقلا موي ةعافش مهيف ينيلوي نأ هتلأسف .مهلبق ممألا يف قبس امك لجو رع هللا نم
 دقل» : يي لاق ,نورشعلاو سماخلا ثيدحلا .ةبيبح مأ نع هدانسإ ححصو ثعبلا يف يقهيبلا
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 امنإ يلبق نم ناكو .ةماع مهلك سانلا ىلإ تلسرأف انأ امأ : يلبق دحأ نهيطعأ ام ًاسمخ ةليللا تيطعأ

 يل تلحأو .هنم ءىل رهش ةريسم هنيبو ينيب ناك ولو بعرلاب ودعلا ىلع ترصنو ءهموق ىلإ لسري

 .اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعجو ءاهنوقرحي اوناك اهلكأ نومظعي لبق نم ناكو اهلكآ مئانغلا
 مهسئانك يف نولصي اوناك امنإ كلذ نومظعي لبق نم ناكو «تيلصو تحسم ةالصلا ينتكردأ اهنيأ

 يهف ةمايقلا موي ىلإ يتلأسم ترخأف لأس دق يبن لك نإف لس يل لبق ؟يه ام يه ةسماخلاو .مهعيبو

 سداسلا ثيدحلا .رمع نب هللا دبع نع حيحص دانسإب دمحأ هاور «هللا الإ هلإ ال نأ دهش نملو مكل

 5 هللا لوسر ىلإ دفو يف تقلطنا» :لاق هنع هللا يضر ليقع يبأ نب نمحرلا دبع نع ؛نورشعلاو

 سانلا يف ناك ام ىتح انجرخ ايف هيلع جلي لجر نم انيلإ ضغبأ سانلا يف امو بابلاب انخنأف هانيتأف
 . ؟ناهيلس كلمك اكلم كبر تلأس الأ هللا لوسر ايانم لئاق لاقف :هيلع لخد لجر نم انيلإ بحأ

 هاطعأ الإ ًايبن ثعبي مل هللا نإ ناميلس كلم نم لضفأ هللا دنع مكبحاصل لعلف» :لاق مث كحضف لاق

 هللا نإو .اهب اوكلهأف هوصع ذإ هموق ىلع اهب اعد نم مهنمو اهيطعأف ايند اهذخما نم مهنم ,ةوعد

 ثيدحلا . ديج دانسإب رازبلاو يناربطلا هاور «ةمايقلا موي يتمأل ةعافش يبر دنع اهتأبخف ةوعد يناطعأ

 ضرألا يل تلعج :يلبق دحأ نهطعي مل اسخ تيطعأو : نكي هللا لوسر لاق نورشعلاو عباسلا

 ىلع رهش ةريسم بعرلاب ترصنو «يلبق ناك يبنل لحت لو مئانغلا يل تلحأو ءاروهطو ًادجسم
 «ائيش هللاب كرشي ال نم ىتمأ نم ةلئان يهو ةعافشلا تيطعأو .دوسأو رمحأ لك ىلإ تثعبو يودع

 يعجشألا كلام نب فوع نع .نورشعلاو نماثلا ثيدحلا .ديج هدانسإو رذ يبأ نع رازبلا هاور

 ينتأي ملف يانيع تقرأ ليللا يف ناك اذإ ىتح ًارفس ِلي هللا لوسر عم انرفاس» :لاق هنع هللا يضر

 يسفن يف ءيش لك عقو ىرأو ضرألا ىلإ هدخ عضاو الإ ةباد ركسعلا يف سيل اذإف تمقف مونلا
 نم تجرخ ىتح لاجرلا للختأ تجرخف حبصأ ىتح ةليللا هنملكألف ٍةِلي هللا لوسر نيتآل تلقف

 يل الاقف . لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع وبأ وه اذإف داوسلا كلذ تمميتف داوسب انأ اذإف ركسعلا

 اذإف . ةضيغلا ىلإ انيشمف ةديعب ريغ انم ةضيغب نحن اذإف امكجرخأ يذلا تلقف ؟كجرخأ يذلا ام

 ؟حارجلا نب ةديبع وبأ انهه : لك هللا لوسر لاقف «حايرلا قيفخكو لحنلا يودك اهيف عمسن نحن
 انيلإ جرخف .معن انلق ؟كلام نب فوعو :لاق .معن انلق ؟لبج نبذاعمو :لاق .معن انلق

 مب مكربخأ الأ :لاقف .هلحر ىلإ عجر ىتح ءيش نع انلأسي الو ءيش نع هلأسن ال كب هللا لوسر
 باسح ريغب ةئجلا ةتمأ ينثلث لخدي نأ نيب ينريخ :لاق هللا لوسر اي ىلب :انلق ؟افنآ بر ينريخ

 اي ًاعيمج انلق . ةعافشلا ترتخا :لاق ؟ترتخا يذلا ام هللا لوسر اي :انلق ,ةعافشلا نيبو باذع الو
 ديناسأب يناربطلاو نابح نبا هاور «ماسم لكل ىتعافش نإ» : لاق . كتعافش لهأ نم انلاعجا هللا لوسر

 موي سمشلا يطعت» :لاق هنع هللا يضر نالس نع ؛نورشعلاو عساتلا ثيدحلا .ديج اهدحأ

 للي يبنلا نوتأيف لاق .ثيدحلا ركذف لاق .سانلا مجامج نم ىندت مث نينس رشع رح ةمايقلا

 نحن ام ىرت دقو ,رخأت امو كبنذ نم مدقت ام كل رفغو كل هللا حتف يذلا تنأ هللا يبن اي نولوقيف

 لخأيف ةنججلا باب ىلإ يهتني ىتح سانلا نيب سوجي جرخيف مكبحاص انأ لوقيف كبر ىلإ انل عفشاف هيف
 ياي نيب موقي ىتح هل حتفيف دمحم لوقيف ؟اذه نم :لوقيف بابلا عرقيف بهذ نم بابلا يف ةقلحب
 هاور «دومحملا ماقملا كلذف عفشت عفشاو هطعت لس كسأر عفرا :ىدانيف دجسيف لجو ّزع هللا
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 ىسيع ءاج ذإربعت يتمأ رظتنأ مئاقل ينإ» : لكك لاق ءنوثالشلا ثيدحلا . حيحص دانسإب يناربطلا

 نأ هللا وعدت كيلإ نوعمتجي لاق وأ ,نولأسي دمحم اي كتءاج دق ءايبنألا هذه لاقف لاق .مالسلا هيلع

 هيلع وهف نمؤملا امأف . قرعلا يف نومجلم قلخلاف هيف مه ام مظعل ءاشي ثيح ىلإ ممألاعمج نيب قرفي

 هلك هللا يبن بهذو لاق . كيلإ عجرأ ىتح رظتنا ىسيع اي لاق . توملا هاشغيف رفاكلا امأو ,ةمكزلاك

 مالسلا هيلع ليربج ىلإ هللا ىحوأف .لسرم يبن الو ىفطصم كلم قلي ملام يقلف شرعلا تحت ماقف

 نم جرخأ نأ يتمأ يف تعفشف لاق . عفشت عفشاو هطعت لس كسأر عفرا هل لقف دمحم ىلإ بهذأ نأ

 يتح تعفش الإ ًاماقم هيف موقأ الف بر ىلع ددرتأ تلز اف لاق ًادحاو ًاناسنإ نيعستو ةعست لك

 ادحاو موي هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم هللا قلخ نم كتمأ نم لخدأ :لاق نأ كلذ نم هللا يناطعأ

 يداحلا ثيدحلا . سنأ نع حيحصلا ِ مهب جتحم هتاورو دمحأ هاور «كلذ ىلع تامو اصلغ

 هللا اوصع امب هللا الإ مهددع ىصحي ال نم رانلا ةلبقلا هذه لهأ نم لخدي» : ِةِلكَب لاق نوثالثلاو
 ًاماق هيلع ينثأ امك ًادجاس هللا ىلع ينئأف ةعافشلا يف يل نذؤيف هتعاط اوفلاخو هتيصعم ىلع اوؤرتجاو

 نع نسح دانسإب ريغصلاو ريبكلا يف يناربطلا هاور «عفشت عفشاو هطعت لسو كسأر عفرا يل لاقيف

 هحيحص يف نابحح نباو دمحأ مامإلا ىور .نوثالثلاو يناثلا ثيدحلا . صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 يف كبر كيلإ در اذام هللا لوسر اي تلق :ِكي هللا لوسر تلأس» :لاق هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع

 تيأر ال يتمأ نم كلذ نع ينلأسي نم لوأ كنأ تننظ دقل هديب دمحم سفن يذلاو لاق ؟ةعافشلا
 مهأ ةنجلا باوبأ ىلع مهضاضقنا نم ينمه امل هديب دمحم سفن يذلاو .ملعلا ىلع كصرح نم

 قدصي هللا لوسر ًادمحم نأو ًاصلخت هللا الإ هلإ ال نأ دهش نمل يتعافشو مهل يتعافش مامت نم يدنع

 نم ًاربنم ةمايقلا موي يبن لكل نإ» : لع لاق . نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا . «(هناسل هبلقو هبلق هناسل

 يبن انلك : ءايبنألا لوقتف لاق ؟يمألا يبنلا نيأ يداني ٍدانم ءيجيف ءاهرونأو اهوطأ ىلعل ٍينإو رون

 باب ينأي ىتح يكب دمحم لزنيف لاق ؟يبرعلا يمألا يبنلا نيأ لوقيف ةيناثلا عجريف لسرأ انبأ ىلإف يمأ
 هل حتفيف ٠ معن لوقيف .هيلإ لسرأ دق وأ لاقيف .دمحأو دمحم :لوقيف ؟نم لاقيف ,هعرقيف ةنجلا

 .دمحي مل دماحمب هدمحيو ًادجاس هل رخيف هلبق يبنل لتي الو ىلاعتو كرابت برلا هل ىلجتيف لخديف

 عمست ملكت كسأر عفرا دمحم اي هل لاقيف .هدعب ناك نمت دحأ اب هدمحي الو هلبق ناك نمم دحأ اهم

 لاق ,نوثالثلاو عبارلا ثيدحلا .كلام نب سنأ نع هحيحص يف نابح نبا هاور «عفشت عفشا

 يبن نم امو .رخف الو دمحلا ءاول يديبو .رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» : ِةْيكَي هللا لوسر

 سانلا عزفيف لاف . رخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو يئاول تحت الإ هاوس نمف مدآ ٍذئموي

 لاق ناعدج نبا لاق . مهعم قلطنأف ينوتأيف لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف .مدآ نوتأيف . تاعزف ثالث
 :لاقيف ؟اذه نم لاقيف .اهعقعقأف ةنجلا باب ةقلحب ذخآف : : لاق ِهكَي هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكف سنأ

 .دمحلاو ءانثلا نم هللا ينمهليف ءادجاس رخأف .ًابحرم نولوقيف ءنوبحريو يل نوحتفيف .دمحم
 لاق يذلا دومحملا ماقملاوهو .كلوقل عمسي لقو . عفشت عفشاو' .هطعت لس كسأر عفرا يل لاقيف

 ثيدحلا . ديعس يبأ نع يذمرتلا هاور [ا/4 : ءارسإلا] «« ادومح اماقم كبر كثعبي نأ ىسع# : هللا

 سلجأ ال يربنم ىقبيو اهيلع نوسلجي رون نم ربائم ءايبنألل عضوي» : َهَْو لاق ,نوثالثلاو سماخلا
 اي لوقأف .يدعب ىتمأ ىقبتو ةنحجلا ىلإ يب ثعبي نأ ةفاحم يبر يدي نيب ايئاق هيلع دعقأ ال لاق وأ « هيلع
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 مهباسح لجع بر اي لوقأف ؟كتمأب عنصأ نأ ديرت ام دمحم اي لجو رع هللا لوقيف . ىتمأ ىتمأ بر

 لازأ اف ؛ . يتعافشب ةنحجلا لخدي نم مهنمو , هتمح رب ةنجلا لخدي نم مهنمف .نوبساحيف مهب ىعديف

 ام دمحم اي لوقيل رانلا نزاخ كلام نإ ىتحو ,رانلا ىلإ مهب ثعب دق لاجرب ًاكاكص يطعأ ىتح عفشأ

 نع ثعبلا يف يقهيبلاو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور «ةمقن نم كتمأ يف كبر بضغل تكرت
 .ىلاعتو كرابت يبر ينيداني ىتح ىتمأل عفشأ» : هِي لاق ,نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا . سابع نبا

 . نسح هدانسإو «ىلع نع يناربطلاو رازبلا هاور «تيضر بر يأ لوقأف دمحم اي تيضر دق لوقيف
 رازبلاو دواد وبأ هاور «ىتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش» : هلي لاق .نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا
 :نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا .رباجو سنأ نع يقهيبلاو هحيحص يف نابح نباو سنأ نع يناربطلاو

 امأ ىفكأو معأ اهنأل ةعافشلا ترتخاف .ةنحلا ىتمأ فصن لخدي وأ ةعافشلا نيب تريخ» : ِةِطَي لاق

 هدانسإو ,يناربطلاو دمحأ مامإلا هاور «نيثولتملا نيتطاخلا نيبنذملل اهنكلو نيقتملا نينمؤملل تسيل اهنإ
 ينإو : دلي لاق .نوثالثلاو عساتلا ثيدحلا . يرعشألا ىسوم يبأ نع هجام نباو سنأ نع ديج

 . ةديرب نع دمحأ مامإلا هاور «ةردمو ةرجش نم ضرألا ىلع ام ددع مايقلا موي عفشأ نأ وجرأل
 موقأف .هتمأو دمحم نيأ دانم ىدان هقلخ نيب ىضقي نأ هللا دارأ اذإ» : لي لاق .نوعبرألا ثيدحلا

 مألا انل جرفتو بساحي نم لوأو نولوألا نو رخآلا نحنف روهطلا رثأ نم نيلجح أرغ يتمأ ىنعبتتو
 نع ىسلايطلاو دواد وبأ هاور ءاهلك ءايبنأ نوكت نأ ةمألا هذه تداك ممألا لوقتو ءانقيرط نع

 . سابع نبا
 ناتدئاف

 : ضايع يضاقلا هلبق نمو يوونلا لاق :بهاوملا يف ينالطسقلا لاق :ىلوألا ةدئافلا

 . باسح ريغب ةنح لا مرق لاخدإ يف : ةيناثلا . فقوملا لوه نم ةحارإلا يف : ىلوألا سمح تاعافشلا

 رانلا لخدأ نم جارخإ يف :ةعبارلا .اوبذعي ال نأ باذعلا اوقحتساو اوبسوح موق لاخدإ يف : ةثلاثلا

 .اهنم لك يف ةدراولا ثيداحألا ينالطسقلا ركذ مث . تاجردلا عفر يف :ةسماخلا .ةاصعلا نم

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق بهاوملا يف ينالطسقلا لاق . هضوحو ِةِئَي ىبنلا رثوك يف : ةيناثلا ةدئافلا

 ثيداحأ كلذكو ثيدحلا ةمئأ نم ريثك دنع عطقلا ديفت قرط نم رثوكلا ثيدح ينعي ؛رتاوت دق
 ةنجلا يف رهن رثوكلا نأ فلسلا نم دحاو ريغو دهاجمو ةيلاعلا يبأو سنأ نع يور اذكهو لاق ضوحلا
 يف يوونلا مامإإلا لاقو «ضوحلا يف بصي يذلا ربنلا وه رثوكلا نإ» يراخبلا دنع ثيدح يفو :لاق

 2« ض رف هب ناميإإلاو ة ةحيحص ضوحلا ثيداحأ : هللا همحر ضايع ىضاقلا لاق : ملسم حرش

 لاق هيف فلتخي الو لوأتي ال ةعامجلاو ةئسلا لهأ دنع هرهاظ ىلع وهو .ناميإلا نم هب قيدصتلاو

 اهدارأ نم ةريثك ضوحلا ثيداحأو .ةباحصلا نم قئالخ هاور لقنلا رتاوتم هثيدحو : يضاقلا

 ميحرلا فوؤرلا ميركلا يبنلا هبحاص هاجب ًادبأ هدعب أمظن الف هنم برشي نم هللا انلعج ءاهعجاريلف

 . مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع



 ثلاثلا لصفلا
 ءاملعلا ةمئأ هلاق ام ضعب ىف

 لَك هب ةثاغتسالا ةيعو رشم هب اوتبثأو

 اهب راصو هلبق ملاع اهلقي مل يتلا ةيميت نبا تافارخ نم : مظنملا رهوجلا يف رجح نبا مامإلا لاق
 هب لسوتلا لب .هب ىتفأ اك كلذ سيلو .َي هب لسوتلاو ةثاغتسالا ركنأ هنأ ةلثم مالسإلا لهأ نيب

 هقلخ لبق هلي هب لسوتلا بلطل لدي امف .ةرخآلاو ايندلا يف هقلخ دعبو هقلخ لبق لاح لك يف نسح

 نم لصأ هل سيل ةيميت نبا لوقف .مهريغو ءايلوألاو ءايبنألا حلاصلا فلسلا ريس وه كلذ نأو

 قحب كلأسأ بر اي لاق ةئيطخلا مدآ فرتقا املو» : لاق كك هنأ هححصو مكاحلا هجرخأ ام : هئارتفا

 ينتقلخ امل بر اي لاق . ؟هقلخأ ملو ًادمحم تفرع فيك مدآ اي هللا لاق . يل ترفغ ام الإ ٍةَي دمحم

 دمحم هللا الإ هلإ ال :ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف ىسأر تعفر كحور نم ف تخفنو كديب

 هنإ مدآ اي تقدص هل لاقف :كيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت ل كنأ تملعف ءهللا لوسر

 هتبتر هلو هقحب دارملاو «كتقلخ ام دمحم الولو كل ترفغ دقف هقحب ىنتلأس ذإو لإ قلخلا بحأل
 هللا هلعج يذلا قحلا وأ ,قلخلا ىلع هل ىلاعتو هناحبس هللا هلعج يذلا قحلا وأ «ىلاعت هيدل هتلزنمو
 بجي ال ذإ ؛ بجاولا ال ههللا ىلع دابعلا قح |مف لاق» حيحصلا ثيدحلا يف امك هيلع هل هلضفب ىلاعت

 ىلاعت هللا لاؤس وه امنإو ءاكارتشا بجوي ىتح هل ًالاؤس سيل ِب هب لاؤسلا مث ,.ءىش ىلاعت هللا ىلع

 هب لئاسلا بيخي ال نأ هبر ىلع كي هتمارك نمف . ميظع هاجو ةعيفر ةبترمو لع ردق هدنع هل نم

 يئاسنلا هجرخأ ام ِةكَي هتايح يفو . هايإ هنامرح كلذ ركنم ناوه يف يفكيو .ههاجب هيلإ لسوتملاو

 تئش نإ لاقف «ينيفاعي نأ يل هللا عدا لاقف ِةْلكي يبلا ىتأ ًاريرض ًالجر نأ» هححصو يذمرتلاو

 نأ هرمأف لع قش دقو دئاق يل سيل» ةياور يفو «هعداف لاق كل ريخ وهو تريص تئش نإو توعد

 يبن لَو دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا :ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نسحيف ًاضوتي

 ًاضيأ هححصو يف هعفش مهللا يل يضقتل يتجاح ءاضق يف يبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي . ةمح لا

 يك يبنلا هملع امنإو «يسفن يف ينعفشو . يف هعفش مهللا» ةياور يو «رصبأ دقو ماقف» .دازو يقهيبلا

 للك هب اثيغتسم رارطضالاو راسكتالاو راقتفالا لذبو هجوتلا هنم لصحي نأ دارأ هنأل هل عدي ملو كلذ

 فلسلا لمعتسا مث نمو ؛ الو هتافو دعبو هتايح يف لصاح ىنعملا اذهو .هدوصقم لاك هل لصحيل

 ةجاح هل ناك نمل هيوار يباحصلا فينح نب ناهثع هملع دقو كي هتوم دعب مهتاجاح يف ءاعدلا اذه

 ناربطلا هاور ءاهاضقف هلعفو هنم اهؤاضق هيلع رسعو ِةَِي هدعب هترامإ نمز نافع نب ناهثع دنع

 «ٍلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب هئاعد يف ركذ دي هنأو ديج دنسب نناربطلا ىورو يقهيبلاو

 ءايلوألا اذكو ءايبنألا نم هريغب وأ ٍدلَي هب هجوتلاو عفشتلاو ةئاغتسالاو لسوتلا ركذ نيب قرف الو

 تاوذلاف ًاضارعأ اوك عم حيحصلا راغلا ثيدح يف امك لامعألاب لسوتلا زاوج درو هنأل كلذو

 مو ءاقستسالا يف هنع هللا يضر سابعلاب لسوت هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نألو .ىلوأ ةلضافلا

 ةعفرلاو ءهسفنل عضاوتلا ةياغ راهظإ هربقو دلي يبنلا نود هب هلسوت ةمكح نأكو هيلع ركني

 مهوي ةثاغتسالاو هجوتلا ظفل لاقي ال .ةدايزو دلي يبنلاب لسوت سابعلاب هلسوت يفف هلي هتبارقل
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 دقو «ةلزنملا ولع وهو هاجلا نم هجوتلا نأل هيلإ ثاغتسملاو هجوتملا نم ىلعأ هب ثاغتسملاو هجوتملا نأ

 نم بلطي ثيغتسملاو ثوغلا بلط ةئاغتسالاو هم ًاهاج ىلعأ وه نم ىلإ هاحلا يذب لسوتي

 لي هب ةثاغتسالاو هجوتلاف . هنم ىلعأ ريغلا كلذ ناك نإو هريغ نم ثوغلا هل لصحي نأ هب ثاغتسملا

 هردص حرشني مل نمف هاوس مهنم دحأ امهم دصقي الو كلذ ريغ نيملسملا بولق يف ىنعم امل سيل هريغبو

 ةطساو َِك يبنلاو ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف هب ثاغتسملاو ةيفاعلا هللا لأسن .هسفن ىلع كبيلف كلذل

 هنم ثوغلاو ثاغتسم يبنلاو ءاداجيإو ًاقلخخ هنم ثوغلاو هب ثاغتسم هناحبس وهف ثيغتسملا نيبو هنيب

 ًابسكو ًاببسولو ثوغ هنم لصحي نمل ةثاغتسالا ظفل قالطإف ةلمجلابو ءازاجم هب ثاغتسمو ايسكو اببس

 ثيدح يف نأ لقن ام عم اميس ال لاؤسلا لن نيبو هنيب قرف الف ًاعرش الو ةغل هيف كش ال مولعم رمأ

 مث ىبسومب مث مدآب اوس كلذك مه انيبف» ةمايقلا موي ةعافشلا يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا

 دقو هلأسي نم لاؤس ملعي يح وه ذإ هنم ءاعدلا بلط كي هب ١ لسوتلا ىنعم نوكي دقو لكَ دمحمب

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نمز يف طحق مهباصأ سانلا نإ : ليوط ثيدح يف حص
 مونلا يف ِديِكَي هاتأف اوكله دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي لاقف لي يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف

 كيلع : هل لقو . نوقسي مهعأ هربخأو مالسلا هئرقاف رمع تنا هيفو .كلذك ناكف نوقسي مهنأ هربخأو

 اي لاق مث ٠ , ىكبف هربخأف هاتأف هللا نيد يف ًاديدش ناك هنع هللا يضر هنأل قفرلا يأ : سيكلا سيكلا
 هللا يضر يباحصلا ينزملا ثراحلا نب لالب مانملا يي ىئار نأ ةياور فو . هنع تزجع ام الإ ولأ ام بر

 ,. ةلع

 درو امك هلأس نم لاؤسب هملعل هتايح يف امك تاجاحلا لوصحب ءاعدلا هنم بلطي كي هنأ ملعف
 لسوتي ليكي هنأو . لجو رع هبر ىلإ يك هتعافشو هلاؤسب هيف لثس ام لوصح يف ببستلا ىلع هتردق عم

 ىلإ عفشيف ةمايقلا تاصرع يف اذكو ؛هتافو دعبو هتايح يف هدعبو ماعلا اذهل هزورب لبق ريخ لك يف هب

 : لاق هنأ |مهنع هللا يضر سابع نبا نع حصو .رابخألا هب ترتاوتو هيلع عامجإلا ماق امث اذهو .هبر

 هكردأ نم رمو دمحمب نمآ ىبسيع اي : همالسو هيلعو انيبن ىلع هللا تاولص ىسيع ىلإ ىىلاعت هللا ىحوأ»
 تقلخ دقلو .رانلاو ةنحلا تقلخ ام دمحم الولو .مدآ تقلخ ام دمحم الولف .هب اونمؤي نأ كتمأ نم

 عفشتي ال فيكف «نكسف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : هيلع تبتكف « برطضاف ءاملا ىلع شرعلا

 ىهتنا هالوأو هب هابح امب هيلع معنملا هالومو هديس دنع عينملا ردقلاو عيسولا هاحلا اذه هل نمب لسوتمو

 . رجح نبا مالك

 لوقو «يل ترفغ امل دمحم قحب كلأسأ» هيف يذلا مدآ ثيدح ركذ دعب يكبسلا مامإلا لاقو
 ثيدح وه .ثيدحلا «كتقلخ ام دمحم الولو .كل ترفغ دقف هقحب ىنتلأس ذإو» :هل ىلاعت هللا

 . خلا ىبسيع ىلإ هللا ىحوأ سابع نبا ثيدح مكاحلا هعم ركذو لاق . مكاحلا هاور دانسإلا حيحص

 . دانسإإلا حيحص نسح ثيدح اذه مكاحلا لاقو

 ةقياسلا رجح نبا ةرابعو .هل مكاحلا حيحصمو هتدوحل ثيدحلا اذبم هنع انيفتكاو نورسمملا هركذف

 مدقت ام عم هضعب رركت نإو يكبسلا مامإلا هركذ ام ضعب ركذ نم سأب الف ةيفاو ةيفاك تناك نإو
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 . هيلإ اهضعب بسني مل نإو هتارابع نم ًاريثك لقن هنأل ىلاعت هللا مهمحر رجح نبا نع

 هبر ىلإ ٍةظَي يبنلاب عفشتلاو ةئاغتسالاو لسوتلا نسحيو زوجي هنأ ملعا : يكبسلا مامإلا لاق

 ءايبنألا لعف نم ةفورعملا نيد يذ لكل ةمولعملا رومألا نم هنسحو كلذ زاوجو «ىلاعتو هناحسس

 لك يف زئاج ِةَِك يبنلاب لسوتلاو .نيملسملا نم ماوعلاو ءاملعلاو نيح اصلا فلسلا ريسو نيلسرملاو

 تاصرع يف ثعبلا دعبو خزربلا ةدم يف هتوم دعبو ايندلا يف هتايح ةدم يف هدعبو هقلخ لبق لاح

 وأ هب ىلاعت هللا لأسي ةجاحلا بلاط نأ ىنعمب ِِلكَي هب لسوتي نأ : عاونأ ةثالث ىلع وهو .ةنجلاو ةمايقلا

 يف قرف الو ء حيحص ربخ اهنم لك يف درو دقو «ةثالثلا لاوحألا يف كلذ زوجيف ءهتكربب وأ ههاجب

 هنأل ديك يبنلاب لسوتم كلذب يعادلاو عفشتلاو ةثاغتسالا وأ لسوتلا ظفلب هنع ربعي نأ نيب ىنعملا

 .هدصقي ام ىلع لي هب ىلاعت هللا ثاغتسا هنأل ِةِكَي هب ثيغتسمو هءاعد هللا ةباجإل ةليسو هلعج

 هل نأ عطقي نمب ىلاعت هللا دبعلا لأسي نأ زاوج دوصقملاو لي ههاجب هللا لأس هنأل ب هب عفشتسمو

 هاجو ةعيفر ةبترمو لع ردق ىلاعت هللا دنع هل ِةِكَي ىبنلا نأ كش الو .ةبترمو اردق ىلاعت هللا دنع

 اذإف «هتعافش لبق هدنع عفش اذإ هنإ ثيحب ردق صخشلا دنع هل ناك نم نأ ةداعلا يفو .ميظع

 كلذ نوكيو اعفاش الو ارضاح نكي مل نإو هب هعفشي كلذب لسوتو هتبيغ يف صخش هيلإ بستنا

 كلأسأو .كل مسا لكب كلأسأو ةروثأملا ةحيحصلا ةيعدألا يف امك ةباجإلل اببس ميظعلا وأ بوبحملا

 .كتبوقع نم كتافاعمو «كطخس نم كاضرب ذوعأو .هللا تنأ كنأب كلأسأو . ىنسحلا كئامسأب

 ةحيحصلا ثيداحألا نموهو .ةحلاصلا لامعألاب ءاعدلا هيف يذلا راغلا ثيدحو .«كنم كيو

 كلذك .فلتخم هب لوؤسملاو .هل كيرش ال هدحو هللا وه اهلك تاوعدلا هذه يف لوؤسملاف ,ةروهشملا

 نم ىلعأ هب لوؤسملا نوكي ةراتو وي هب ىلاعت هلل لاؤس لب .يبنلل ًالاؤس سيل لي يبنلاب لاؤسلا
 لوؤسملاو « ىلاعتو هناحبس يرابلا وه انه هب لوؤسملاف «هوطعأف هللاب مكلأس نمو» : هلوق يف امك لوؤسملا

 هنإف 5 يبنلاب ىلاعت هللا لاؤس يف امك هب لوؤسملا نم ىلعأ لوؤسملا نوكي ةراتو ءرشبلا ضعب وه

 لاق اذإ اذكو هزاوج يف كش الف ِةيِفي يبنلاب كلأسأ لاق نمف «ىىلاعت هدنع ًأردق ِةبَ# ىنلل نأ كش ال

 هللا هلعج يذلا قحلا وأ .قلخلا ىلع هللا هلعج يذلا قحلاو .ةلزنملاو ةبترلا قحلاب دارملاو دمحم قحب

ب دارملا سيلو «هللا ىلع دابعلا قح امف» هيف لاق يذلا حيحصلا ثيدحلا يف امك هيلع هل هلضفب
 قحلا

 . ءايبنألا ىلإ سانلا ءاجتلاو ةعافشلا ثيداحأ ركذ مث «ءيش ىلاعت هللا ىلع بجي ال هنإف بجاولا

 ايندلا يف مهب لسوتلا ىلع ليلد لدأ مويلا كلذ يف ءايبنألا ىلإ سانلا ءاجتلا يفو :لاق

 قرف الو دحأ هركني مل اذهو هنم هيلإ برقأ وه نمب لجو ّزع هللا ىلإ لسوتي بنذم لك نأو ؛ةرخآلاو
 ىلاعت هللا ىلإ نيكرشملا برقت باب نم كلذ سيلو ؛ةثاغتسا وأ السوت وأ ًاعفشت كلذ ىمسي نأ نيب

 مل نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغب وأ هلك يبنلاب اولسوت اذإ نوملسملاو ءرفك كلذ نإف هريغ ةدابعب

 زاج كلذ زاج اذإو ءرضلاو عفنلاب درفنملا وه هنأو ىلاعت هلل مهديحوت نع كلذ مهجرخأ الو مهودبعي

 . تهتنا هريغل ال ىلاعت هلل لئاس هنأل هلوسرب ىلاعت هللا لأسأ : لئاقلا لوق

 ريخ ةرايز يف : ماقسلا ءافش» يكبسلا مامإلا باتك نم ةقرفتم نكامأ نم كلذ تعمج دقو

 يف يدوهمسلا ديسلا لاقو .هعجاريلف هدارأ نم عوبطم روهشم وهو ««مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا

٠ 



 دقو .ةجاحلا يف قي هب هجوتلا وأ ةثاغتسالا وأ لسوتلاب ريبعتلا نيب كلذ يف قرف الو :افولا ةصالخ

 كي هلأسي نم لاؤسب هملع عم عنتمم ريغ وه ذإ .ةايحلا لاح يف امك وعدي نأ بلط ىنعمب كلذ نوكي
 ١ . رجح نبا مالك يف هلثم مدقتو .ها

 ثيغتسملا لأسي نأ امهدحأ :نيينعم ىلع ء يمت ِةَِي هب نيثيغتسملا ةثاغتسا نأ اذه نم رهظ دقف

 يذلا وه اذه ىلع ثيغتسملاف .هتجاح يضقي نأ هتكربب وأ هفحب وأ ههاجب وأ كي يبنلاب ىلاعت هللا

 نأ يناثلا ىنعملاو . لكي مركألا هبيبحو مظعألا هيبن لجو ّرع هدنع لوبقلا ةطساو لعجيو لاعت هللا وعدي

 سانلا هلأسي (ى هربق يف يح هنأل هتجاح ءاضق هلأسيلو ىلاعت هللا وعديل ِةِي ىبنلا ثيغتسملا لأسي

 اعدف هريغو ءاقستسالاب ءاعدلا ةيويندلا هتايح يف سانلا هلأس اكو مهل عفشيف ةمايقلا موي ةعافشلا

 نيذه نع ولخت ال اذه يباتك يف ةعقاولا تاثاغتسالا عيمجو هل هللا باجتساف اهريغو ايقسلاب مهل

 يديسل «رايخألا ةيفوصلا يف نعطلا نع .رارشألا عنم يف :رارسألا عمج» باتك يف تيأرو ,نيينعملا

 : هصن ام هنع هللا يضر يبسلبانلا ينغلا دبع خيشلا هللاب فراعلا

 دنع مهلوق نم ةماعلا نم عقي امع ىلاعت هللا همحر يعفاشلا ٍلمرلا باهشلا ةمالعلا لئسو

 ةالصلا مهيلع نيلسرملاو ءايبنألاب ةئاغتسالا نأب باجأف .كلذ وحنو نالف خيش اي ٠ دئادشلا

 ريشي ةلاسرلا هذه فنصم لوقي . ينغلا دبع خيشلا لاق . ةزئاج نيح اصلاو ءاملعلاو ءايلوألاو مالسلاو

 # ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىللاعت هلوق ةثاغتسالاو لسوتلا زاوج ىنعي .هيلإ

 .[7 60 :ةدئاملا]

 ةماركو ءايبنألا ةزجعم نأل .مهتوم دعب ةثاغإ ءايلوألاو ءايبنألاو لسرللو : ٍلمرلا خيشلا لاق

 هب تدرو |مك نوجحيو نولصي مهروبق يف ءايحأ مهنإف ءايبنألا امأ . . مهتوم دعب عطقنت ال ءايلوألا

 نولتاقي ًاراهج ًارامن اودهوش ءايحأ ًاضيأ ءادهشلاو .مهل ةزجعم مهنم ةثاغإلا نوكتف ءرابخألا

 نم ىوتف اهدعب ىينغلا دبع خيشلا ركذ دقو لمرلا مالك ىهتنا مهل ةمارك يهف ءايلوألا امأو .رافكلا

 لسوتلا امأو :ىلاعت هللا همحر هلوق اهتلمج نم ىفنحلا يلالبنرشلا يحلا دبع عيشلا مامإلا ةمالعلا

 هل نأ ءايلوألا نم هريغ وأ دمحأ يديس يف دقتعي هنأ ملسم يف كشي ال ذإ .زئاجف ءايلوألاو ءايبنألاب

 ىلع همالك لمخ نركمأ تم ملسملاو .هتردقو ىلاعت هلا ةدارإب الإ اهريغوأ ةحلصم ءاضق نم ءىش داجيإ

 ينغلا دبع خيشلا لقن مث .يلالبنرشلا مالك ه | هيلإ ريصملا بجو ريفكتلا نم ملاس حيحص ىنعم

 يربوشلا سمشلا ىوتفب اهعبتأو كلذب يكلاملا يتيخربشلا ناميلس خيشلا ىوتف هنع هللا يضر

 هب باجأ ام ةروص هذهو :اهدعب لاقو .باتكلا اذه نم لوألا بابلا رخاوأ يف اهتمدق يتلا يعفاشلا

 نأ ملعاو : هللا همحر ٍليلخلا لاق نأ ىلإ اهوطب هاوتف ركذو ,يعفاشلا ٍليلخلا دمحم خيشلا مايا مامإل

 ىلع صن امك نارسخلا نم ٍداو يف هلعاف عقويف نالذخلا بجوي ام ةيفوصلا ينعي . موقلا ىلع ضارتعالا

 نم ريثكل عقو ا( ةمتاخلا ءوس هيلع ىشخي مهيلع ضرتعا نمف ءانتمثأ نم رجح نبا ةمالعلا كلذ

 هلضي نأ دري نمو مالسإلل هردص حرشي هيدب نأ هللا دري نمف اوحلفي ملو كلذبا اوتقم مهنأ سانلا

 ءايبنآلاب لسوتلا زوجي ال هنإ ضرتعملا ينعي .هلوق امأو ٍليلخلا خيشلا لاق . اجرح ًاقيض هردص لعجي

 نظي الو .حالصلاو ريخلا لهأب لسوتلا زوجي هنأ ىلع انتمثأ صن دقو .ءارتفاو بذك اذهف «ءايلوألاو

 الا



 نورياخغإو .نوكلا يف ائيش ثدحي يودبلا دمحأ يديس وحن نأ صاوخلا نع الضف ماوعلا نم يماع

 . ىفخي ال امك مهب اكربت ركذ نمب نولسوتيف «ىلاعت هللا نم لاؤسلا نع رصقت مهتبتر نأ

 هللاب ذوعن .ةديقعلا ءوس وأ نامرحلاب ىلتبا نم الإ كلذ ركني الو ؛ًاتاومأ مأ ءايحأ اوناك ءاوس فلخلاو

 كلذ لبق ىسلبانلا فراعلا لاقو . هيلع لوعي ال نأ بجوو هيلع دودرم هلاق ام عيمجف هتريس نمو هنم

 يئافولا يعفاشلا يمجعلا نب دمحأ زعلا يبأ ةمالعلا مامإلا خيشلا ىوتف نع القن روكذملا هباتك يف
 . ةثاغتسالاو لسوتلا دصقلا نأل كارشإلا نم سيل نالف خيش ايوأ دمحأ يديس اي :لوقو ؛ يرهزألا

 .ه ا [عا#م :ةدئاملا] «ةليسولا هيلإ اوغتباو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هللا لاق

 عبارلا لصفلا

 ةلئسملا هذه حبضون يف

 نيثيغتسملاو نيرئازلا نيملسملا عيمج نأ ملعا :هنع هللا افع يناهبنلا فسويريقفلا هعماج لوقي

 مهميظعت لاك عم مه ِةَي مظعألا مهديس اصوصخ نيلسرملاو ءايبنألا ايس الو نيح اصلا هللا دابعب

 مهسفنأل نوكلمي ال ىلاعت هللا ديبع ةلمج نم مهنأ نوملعي تاثاغتسالاو تارايزلاب تاداسلا كئلوأل
 وهو ءهيدل ىفلز مهيرقأو هيلإ ىلاعت هديبع بحأ مهنكلو ًاعفن الو ارض ىلاعت هللا نود نم مهريغل الو

 مهوذخت اف .هعئارشو هنيد غيلبت يف هقلخ نيبو هنيب طئاسو مهنم نيلسرملا اميس الو مهذختا دق هناحبس

 مهتاجاح ءاضقو مهتالز نارفغ يف هيلإ طئاسو مهتوفصو مهتوبنب نوقدصملا مهتوعدل نوبيجملا هقلخ

 اوناك نإو لجو رع هنيبو مهريغ نيب ةبسانملا نم ريثكب ىوقأ ىلاعت هنيبو مهميب ةبسانملا نأب مهملعل

 ًالضف ىلاعت هيلإ مهب لسوتلاو مهريقوتو مهميظعت نأ ًانيقي ملعي كلذ ملع اذإف ؛ىلاعت هديبع مهلك
 هتادابع عاونأ نسحأو .هنيد صلاخو .هديحوت بابل نموه ىلاعتو هناحبس هديحوتب لخي ال هنوك نع

 مدقي الو , عوضوملا سكع هللاو | اذه .ديحوتلاب لخي مهميظعت نإ اذه عم لاقي فيكف .لجو رع

 نيفلاخملا نم لصحولو هقلخ نم ًاريثك هب , لتبا امتانافاع يذلا هلل دمح اف ,قفوم ملسم هب لوقلا ىلع
 نإ ىتح لَك هتمأ روهمج وهو .مظعألا داوسلا نع مهذوذشب لطابلا ىلع مهسفنأ اوفرعل قيقدت ىندأ
 ةمولعملا رومألا نم ِئكَي هب ةثاغتسالا هلثمو دلك يبنلا ةرايزل رفسلا ةيعورشم يأ : ةلئسملا هذهب ملعلا

 اى ةيكلاملا ةمئأ ضعب لاق ىتح .مالسإلا لهأ نم ماوعلاو ءاملعلا عيمج دنع ةرورضلاب نيدلا نم
 اذه ناك نإو كلذل نيعناملا رفكب «مظنملا رهوجلا» يف رجح نباو «ماقسلا ءافش» يف يكبسلا هلقن

 عنم ثيدحو .لقنلا وأ لقعلا هابأي ام لحرلا دشو ةئاغتسالا نم ءيش يف سيلو .دمتعم ريغ لوقلا
 كلذ ديفت ال هترابعو .ءاهريغ يف هميمعت ىلإ يعاد الو . حيرصتلاب دجاسملا يف دراو وه لاحرلا دش

 .«لوألا بابلا يف مدقت كلذ ليصفتو «ةيعرشلا ماكحألا ةهج نم حيحص ريغوهو .ةيب رعلا ةهج نم

 هيضتقي الو ةحمسلا ةيفينحلا ةعيرشلا هذه هابأت ماهوألاو ريذاحملا نم بابلا اذه يف هب اوتأ ام لكو
 نيدلا اذه ةفرعمب ماملإ ندأ هدنع نيملسملا ريغو لب .نيملسملا نم دحأ ىلع ىفخي الو مالسإلا نيد
 نيملكتملاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم ةيدمحملا ةمألا روهمج نأ نينمؤملا نم هعبتا نم لاوحأو نيبملا

 مآ



 ىلع لعفلاو لوقلاب نوقفتم مالسإلا بهاذم عيمج نم ماوعلاو صاوخلا نم مهريغو ةيفوصلاو

 .ةيورخألاو ةيويندلا جئاوحلا ءاضقل ىلاعت هللا ىلإ هلو يبنلاب عفشتلاو لسوتلاو ةثاغتسالا ناسحتسا

 مهدنع كلذ راص ىتح ةبيرقلاو ةديعبلا راطقألا نم دو هترايزل رفسلاو .لاحرلا دش بابحتساو

 مهوتي ال لب ىدحأ هفالحخ روصتي الو هلهجي ال ثيحب ةرورفلاب نيدلا نم ةمولعملا رومألا ةلزنمب

نم ءيش رطخي ال نيذلا ةماعلا روهمج نع الضف ملعلا ةبلط نم ريثك هليختي الو هفالخ
 لاب يف كلذ 

 دمحب ةمألا تلاز امو كلذ ناسحتسا يف نيملسملا نم فلاخم دجوي نأ نوزوجي الو لب ,مهنم دحأ

 لضفأ نم كلذ نأ مقاولا وه اك نودقتعيو .نيمدقتملا نع نورخأتملا هاقلتي كلذك ىلاعت هللا

 كلذ يف مهرهشأ ءاملعلا ضعب نم ليلقلا نم لقأ مهنع ذش نأ ىلإ تابرقلا لمكأو تاعاطلا

 ةمذرش الإ مبنم عمتجي ال راصعألا فلاس يف اوعمج ول نيفلاخملا لكو «ناروكذملا هاذيملتو ةيميت نبا

 براشملاو بهاذملا فالتخا ىلع ةمألا ءاملع نم مظعألا روهمجلا كلذ ىلإ اهانبسن ول ةلقلا ةياغ يف

 مهاوس نمع الضف مالعألا ءاملعلا كئلوأ نم فولأ فولأ نيفلاخملا نم دحاو لك ةلباقم يف اندجول

 دنع هعابتا بجي يذلا مظعألا داوسلا عم قحلا نأ روهظظل ٍفاك هدحو اذهو . ماوعلاو صاوخلا نم

 . ةذاشلا ةمذرشلا كلت عم ال ٍةِيلَي عراشلا نع درو امك فالخلا عوقو

 اذإ قيفوت ىندأ هبحص لقاع لكو «رانلا يف ذش ذش نمو راتخملا يبنلا نع ثيدحلا يف درو دقو

 عم ليلقلا رزنلا كلذ عم حضافلا أطخلاو ريهامجلا كئلوأ عم حضاولا قحلا نأ كردي ًاليلق هركف لمعأ

لاو هب ةثاغتسالا زاوج نم ةمآلا لمع هيلعو هفلاخم ىلع اوعئشو هب اولمعو ءاملعلا ريهامج هلاق ام نأ
 ٍرفس

 افيلكت ىلاعت هللا بناج نم ًاعرش هب نوفلكم نحن يذلا كي هريقوتو هميظعت هيف يي هترايزل
 ةمآلا نيب ضافتساو ةنسلاو باتكلا يف كلذ درو امك هب الإ ناميإلا متي الو حصي ال لب هنع ةحودنم ال

 ام مهعفني الو هلك فينملا هردقو فيرشلا هبانحل ةياعرلا مدع هيف ةذاشلا ةمذرشلا كلت هتمعز امو

 هنع لجتو ,مالحألا ووذ هابأت ام ماوعلا ىلع هب نوسبليو .مهسفنأ هب نوطلاغيو «ماهوألا نم هنوقلي

 ىلع ليلد كلذ نإف ,ىاعتو هناحبس مالعلا كلملا ميظعت يف كرش كلذ نأ نم « مالسإلا نيد نساح

 كلذ يف نوطبنتسي مهلعج ىتح .نأشلا اذه يف اهريحو ناطيشلا اهيلع سبل يتلا ماهفألا روصق

 الإ اهيف لضي الو .اهراهن لثم اهليل يتلا ,ةحمسلا ةعيرشلا هذه اهابأت اماكحأ مهماهوأ بسحب

 دوجولا ديسب قلعتي اميف اميس الو . عراشلا دوصقم سكع اهئيداحأو اهتايآ ضعب نم نومهفيو ءلاض
 .قحلاو ةقيقحلا فالخ نودقتعيو .قلخلا ىلع كلذب نوسبليو كي دومحملا ماقملا بحاصو

 اهادهو اهدشر هلضفب ىلاعت هللا اهمهلأ دقو «ةلالض ىلع عمتجت ال يتلا ةيدمحملا ةمألا هذه نوفلاخيو

 ؛مانألا نم مهافطصا نيذلا ماركلا هديبع تاداسو «ىلاعت هلل بجاولا ميظعتلا تاجرد ةفرعم ىلإ

 ءايبنألا نم هئايفصأو هللا ديبع صاوخ ميظعت نأب لقاع كشي الو كي مظعألا ةييبح- ايس الو

 عم ًاكرش كلذ يف نأ قفوم مهفي الو «ىلاعت هلل ميظعت ةقيقحلا يف وه مهتامث دعبو مهتايح يف ءايلوألاو

 ىضريو بحي امك هتمدخ يف مهرامعأ اوضق نيذلا .ندوقداصلا همادخو نوعئاطلا هديبع مهخأل ةيبوبرلا

 مهفيرعتو هعئارش مهغيلبتو مهتيادهو مهداشرإ يف هقلخ نيبو هنيب طئاسولا اوناكو ىلاعتو هناحبس

 .صقنلا فاصوأ نم هيلع ليحتسي امو لامكلا فاصوأ نم ىلاعت هل بجي امو هتدابع ةيفيكو هنيد

 نأ كلذب اوقحتساف .هيلإ مهبحأو مهبرقأ اوراصو .لجو ّزع هديبع رئاس نع اوزاتما كلذبو

 و١١



 هل ميظعت وهف . مهل هللا ميظعت لجأ نموه مهايإ مهميظعت نأ مهملعل لب مهتاذل ال سانلا مهمظعي

 لب .ماوعلا اهكردت الو مالعألا ءالعلا اهب صتخت ىتلا ةقيقدلا مولعلا نم اذه سيلو «ىلاعتو هناحبس

 ندأ ىوتسا اذإ ؛ .مهلهاجو مهملاع سانلا ع ءابط اهيلع تلبج دقو .ةهادبلاب كردت يتلا رومألا نموه

 هوجو نسحأ نم وه مهميظعتو هعابتأو ناطلسلا ديبع ماركإ نأ ةفرعم يف ضف مهثكأو اقع سانا

 هماركإ ناك هيلإ بحأو هل برقأ عباتلا وأ دبعلا كلذ ناك املكو .هدنع مهجئاوح ءاضقل هيلإ برقتلا

 هديبع ريقحت هبضغي هنأ اك .دوصقملا لوصحو ةجاحلا حاجن يف برقأ هيلإ هب لسوتلاو هميظعتو
 يف انه رمألا اذكهو .هاضر مهماركإو مهميظعت ىلع بترت اك هطخس كلذ ىلع بترتيف هعابتأو

 مهريقحت نأ [ى ىلاعت هاضر بابسأ ىوقأ نم وهف .هديبع صاوخو هئايفصأو ىلاعت هللا ءايبنأ ميظعت

 . لجو ّزع هبضغ بابسأ ىوقأ نم

 ةلوقعم الو ةلوبقم ال اهنوك نع ًالضف اهنأل اهوركذ يتلا ةموهوملا ريذاحملا يف ةربع ال هنأ ملعاو
 مهب ةثاغتسالاو .مهترايز ىلع بترتي ملف .ءيش ابنم لصحي مل راصعألا هذه لك يف نألا ىلإ يه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيرئازلاو نيثيغتسملا نم مهنم دحأ يف ةيهولألا ىوعد

 مهنم دحأ سفن يف دجت ال مهتصاخو مهتماع نيملسملا دارفأ نم درف لك ىلإ ترظن اذإ تنأو

 كئلوأل تارايزلاو تائاغتسالاب ةيورخألاو ةيوينذلا مهتاجاح ءاضقل ىلاعت هللا ىلإ برقتلا درج ريغ

 مهحراوجو نيملسملا بولقف 2, ءىش رمألا نم مهل سيل ىلاعت هللا ديبع مهئأب مهملع عم تاداسلا

 ميظعتلل قحتسملا قلطملا لاعفلا هنأ داقتعاو ىلاعت هلل ديحوت ىلع هلل دمح او  ةلوبحجم مهمدو مهمحلو

 دبعلا كلذ ةلزنم ردقب نوكي امنإ هديبع صاوخ نم هاوسل مهميظعتو .هل كيرش ال هدحو ةلاصألاب

 نأل نيلسرملا ريغ نم رثكأ نيلسرملا ءايبنألا هدعب نومظعي مث .هيدل مهمرقأو هيلإ ىلاعت هديبع بحأ
 مهغأب مهملعل ءايلوألا نم رثكأ ءايبنألا رئاس مهدعب نومظعي مث وكي هتجرد لت لضفلا يف مهتاجرد
 دنع مهتاجرد نم هوملع ام بسحب ٍةِلو هباحصأو هتيب لهأ نومظعي مث . ىلاعت هللا دنع مبنم لضفأ

 . ىلاعت هللا نم مهبرق نم مهسوفن يف تبث ام بسحب مهنومظعي ءايلوألا رئاس كلذكو .هلوسرو هللأ

 اهب اوزاتما ةيزم ةبحصلاو ةبارقلا هذه مهل تلعج دقف .مهنع هللا ىضر هباحصأو يبنلا لآ امأ

 كلذ عم مهو ةباحصلاو ةبارقلا درجمل مهميظعت يضتقت ءايلوألا رئاس نع هلوسرو ىللاعت هللا دنع

 . تافصلا نساحمو ىوقتلاو لضفلا نم مهدنع ام بسحب تاجرد

 نع نوزاتمي امنإ مهف نودهاجملا ةازغلاو نولماعلا ءالعلاو نوقتملا نونمؤملا مهو ءايلوألا امأو

 هذه هب اومدخ امو «تاداعلا قراوخو تاماركلا نم هب هللا مهلضف امو مهاوقتو مهملعب مهريغ

 نيملسملا نع بذلاو تاحوتفلاو فراعملاو مولعلا نم ةيمالسإإلا ةمألا هب اوعفنو ةيدمحملا ةعيرشلا

 وأ ةدهاشملاب امإ : نيملسم لا دنع تبث ىنمف . ماسخلا دحب مهضعبو .ملقلا دحب مهضعب : مالسإلاو

 وأ نيلماعلا ءاملعلا نم وأ نيفراعلا ءايلوألا نم ناك ًانالف نأ مهريغو نيفلؤملا نم تاقثلا لقن وأ رتاوتلا

 يف تبثام بسحب لسوتلاو ةرايزلاب هنومظعي نيدهاجملاو ءادهشلا نم وأ نيحلاصلا نينمؤملا نم

 هتاذل مهنم ًادحأ نومظعي الو لجو ٍّزع هالومل هتعاط نسحو ىلاعت هللأ ىلإ هبرق ةجرد نم مهسوفن
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 اهيلع نورجؤي يتلا لجو ّزع هل تاعاطلا ةلمج نم كش ال وهف ىلاعت هلل عجار هلك ميظعتلاف ؛ًالصأ

 ةيالولا نم نورئازلا مهب هنظ اك سيل نيرازملا كئلوأ ضعب نأ انضرف ولو .ىلاعت هللا ءاش نإ

 هللا قلخخ نم دحأ ال هنأ انيقي نوملعي مهو هللا يف مهوبحأو هللا ءايلوأ اولاو امنإ كلذب مهف .حالصلاو

 نم وهو .ةلاصألاب ىلاعتو هناحبس هل عجار هلك كلذ لب .هتاذل ميظعتلا نم ةرذ ىلاعت هعم قحتسي

 كلذ هلجأل مهم اولانف ؛هديبع رئاس نع اهب مهزيم يتلا ةليمجلا فاصوألاب مهيلع مركت يذلا هلضف

 ربلا وهو مهترخاو مهايند يفو مهتامم دعبو مهتايح يف هتمارك للح مهيلع علخو ميظعتلاو ميركتلا
 صاوخ نم ادحأ مظعي ال نأ ةيميت نبا ةمذرش ةذاشلا ةمدرشلا كلت نم لواح نمف ؛ ميركلا

 ىدعتو ةقيقحلا سكعو قحلا فلاخ دقف ىلاعت هللا ميظعتب لخي كلذ نأ امعاز نيحلاصلا هللا ديبع

 ,ةقلطملا هتدايسو هتيبوبر فاصوأب قئاللا ةميظعت يف كلذب لخأو ىلاعت هللا قوقح ىلع دسافلا هيأرب

 فاصوألاب هديبع ءايفصألا نم ءاش نم صيصخت يف قلطملا هرايتخا لجو ٍّرع هيلع رجحي نأ دارأو

 ىلاعتو هناحبس هيدل مهب لسوتلاو هلجأل مهميظعت ىلع سانلا لمحتو هيلإ مهيرقت يتلا ةليمجلا
 اتاومأو ًءايحأ هنوضغبي مهارتف ,.لجو ّرع هئادعأل مهضغب ىلاعت هللا ءايلوأل نيملسملا بح سكعبو

 .ىلاعتو هناحبس هئادعأ ةاداعمو هئايلوأ ةالاومب اعرش نوفلكم مهو «ىلاعت هللا يف ةبحم الإ كاذ امو

 هللا يف بحلاب عراشلا ءانتعا ةرثك ىلع تلد كلذ يف تدرو ةيوبن ثيداحأو ةينآرق تايآ نم مكو

 .نيحلاصلا هدابعو ىلاعت هللا ءايبنأ ىلع ءانثلا يف ةريثك ثيداحأو تايآ تدرو امك هللا يف ضغبلاو

 نم درو ام نأ امك ؛ مهايإ هبحو مهل ىلاعت هللا ميظعت نم كلذ سيلأ هلي مظعألا هبيبح اميس الو

 نأ ىلاعت هتعاط مامت نم سيلأ .مهلل ىلاعت هللا نم ريقحت وه ىلاعت هئادعأ مذ يف ثيداحألاو تايآلا

 ؟مهرقحو مهمذ نيذلا هءادعأ ضغبنو رقحنو ,مهمظعو مهيلع ىنثأ نيذلا هءايفصأ بحنو مظعن

 ادإف . مهايإ هتبحمو هدنع مهماقم ولعو مهل هتياعر ىلع هئايلوأ ىلع ءانثلاب انلد يذلا ىلاعت وه سيلأ
 مزاجلا انداقتعا عم ةيورعاألاو ةيويندلا انجئاوح ءاضقل هيلإ مه انلسوتو انعفشتو انبرقتو مهانمظع

 ىلاعت هنأو ؛ءيش رمألا نم هعم مهل سيلو .هديبع مهنأ للز الو أطخ هبوشي الو للخ هيرتعي ال يذلا

 [؟ 6 : ةرقملا] # هنذإب الإ هذنع عمشي يذلا د نم ءاش نم ةعامش دريو مهنم ءاش نم عهشي

 يف هلي هيبن مهيلع ىنثأو هباتك يف مهيلع ىنثأ هلضف نم وه امعِإو :ءيش دحأل ىلاعت هيلع بحي الو

 هل مهتمدخ نسحو ىلاعت هلل مهتيدوبع قدص ىلإ عجرت اهلك يهو «ةليمجلا مهفاصوأ نايبب هثيداحأ
 لصأ يف انوكراش نإو مهنوكل هدنع انجئاوح ءاضقل طئاسو مهانذختاو كلذل مهانمظعف لجو رع

 ملعلا ةرثكو ةيالولاو ةوبنلاو ةلاسرلا نم هب مهيلع هللا لضفت امب انع اوزاتما دقف «ىلاعت هل ةيدوبعلا

 . ىلاعت هتدابعب انكرشأ دق كلذب نوكنأ ىلاعت هب قيلت ىتلا تامدخلا رئاسو تاعاطلاو ةفرعملاو لمعلاو

 بلطل الهأ نوكن نأ نع انسفنأ راقتحاو هللا مظع نم ميظعتب ىلاعتو هناحبس هانعطأ دق نوكن وأ
 لضفأ انذختا كلذلو لجو ّزع انالوم ةعاط يف انريصقتو انبونذ ةرثكل ةطساو الب ىلاعت هنم انجئاوح

 بترتي يذلا ىلاعت هللا عم بدألا نسح نم هنأب لقاع كشي ال اذهف .هلضف لاونل هيلإ لئاسو هديبع

 .[ 7 :فارعألا] «هللا اناده نأ الول يدتبعل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو» ءهاضر هيلع

 نأ يف نيملسملاو ءاملعلا روهمج قفاوت يه كلذ نم عنمت يتلا ةذاشلا ةمذرشلا هذه نأ ملعاو

 ةمايقلا مويو مهتايح يف سانلا رئاس نع اهب اوزاتما ىلاعت هللا دنع ةيصوصنخ هئايلوأو ىلاعت هللا ءايبنألا
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 ثيداحألا دورول نيتلاحلا نيتاه يف ىلاعت هللا ىلإ مهب عافشتسالاو لسوتلاو ةثاغتسالا زوجي هنأو

 نولوقي نكلو ؛اهم ةريثكلا ثيداحألا ةحصل مهروبق يف ءايبنألا ةايح نوملسيو .كلذب ةحيحصلا
 نينمؤملا رئاس حاورأل لب ءايلوألا حاورأل نأ نوملسيو «ةرخآلاو ايندلا ةايح نود ةيخزرب ةايح اهنإ

 .مهروزي نمي نوملعي مهنأو نايحألا ضعب يف اهروزت اهنأو مهروبق يف مهماسجأب ًالاصتا مهريغو

 ثيداحألا دورول اهيلع يثملاو روبقلا ىلع سولجلا مرح كلذلو , يحلا هنم ىذأتي ام ىذأتي تيملا نأو
 نم ةحيحصلا ثيداحألا يف درو امب تاومألا ةبطاخمو روبقلا ةرايز بحتسي هنأو .كلذب ةحيحصلا

 مهو هل كيرش ال هلححو ىلاعت هللا وه ةثالثلا نطاوملا عيمج يف ىلاعت هللاو . ةمايقلا موي كلذ دعبو

 مهميظعتو .نيبلا يف زوجي ال ملف دعب نمو لبق نم ىلاعت هيلإ مهب لسوتلا زاج نيذلا هديبع صاوخ
 امك كلذ يف روذحم يأو هيلع ضارتعالاو هلعف نم مذل هجو الو , ىلاعت هيلإ عجار ةقيقحلا ينوه هلجأل

 نم دحاو 2 ةيهولألا دقتعا نيملسملا نم دحأب عمس ل نألا ىلإ مالسإلا لوأ نم نحنو هومعز

 انديسك ةيهولألا مهيف اودقتعاو مهنم سانلا ضعب مهب لض نيذلا لب مهتوم دعب نيحلاصلاو ءايبنألا

 بيتايح يف مهب اول اغإ ىلاعت هئايلوأ نم هنع هللا يضر يلع انديسو هللا ءايبنأ نم مالسلا هيلع ىسيع

 عقي مل مهلالض لصأف ,هذعب ام ىلإ لالضلا كلذ مهم رمتساو تاداعلا قراوخ نم مهنم هودهاش امل

 نوعنمي ال نوفلاخملاو .تملع امك مهتايح يف عقو لب مهب مهتثاغتساو روبقلل مهترايز نم مهنم
 هيلع لوعي ال هوركذ يذلا روذحملا نأ رهظف « مهتايح يف مهترايزل رفسلاو ءايلوألاو ءايبنألاب ةئاغتساالا

 امنإ قرفلا اذه ذإ ءهلحم ريغ ينوه ةمايقلا مويو تاملاو ةايحلا نيب قرفلا مهمعز نأو .هيلإ تفتلي الو
 فاصوألا نم هب مهصتخا امب هديبع صاوخ صتخا يذلا ىلاعت هللا امأو . مهدنع ام بسحب وه
 ةثالثلا نطاوملا هذه نيب هدنع قرف الف ىلاعت هل مهتدابع نسحو مهتيدوبع قدص اهلجأ يتلا ةليمح لا

 افص نأ عم ةمايقلا مويو مهتامثو مهتايح 2 مهأايإ هتيحو ك0 ءاضر لجد رع هدنع ىوتسا لق

 نيعمجأ قئالخلل قلطملا ديسلا وه ىلاعت هللا نأب ينيقي ملع ىلع نيملسملا عيمج نأ ملعاو

 « تاجرد اهيف مهنكلو .مهاقشأو مهاقتأ لجو ّزع هل ةيدوبعلا فصو يف كرتشا لق .هديبع مهلكو

 وه نم ةفرعم نم دشأ هلالجو هتمظعب مهتف رعم نأل ةكئالملاو ءايبنألا ىلاعت هل ةيدوبع مهدشأف

 هللا ديبع ديس دمحم انديس ةبتر ةيدوبعلا يف مهالعأو ة ةجرد مهمظعأ تاجرد ًاضيأ مهو «مهبنود

 ةكئالملا ءاسؤرو ءايبنألا بتر ةيدوبعلا يف ِهَي هتبتر ىلتو .هيدل هوجولا لك نم مهلضفأو هيلإ مهبحأو
 ندأو ؛ ىلاعت هللا ةفرعمو ىوقتلا ُِق مهتاجرد بسحب نيئمؤملا راس مث « نيدحوملا ءايلوأو مهماوع مث

 مهنأ اومعز لب هل مهتيدوبع اوصلخي ملف ىلاعت هللاب اوكرشأ نيذلا رافكلا ةيدوبعلا بتارم يف سانلا

 . مالسلا هيلع حيسملا دابعو مانصألا دابعك مهمذكي مهلاح ناسل ناك نإو . ىلاعتو هناحبس هريغ ديبع

 مهيف ةيدوبعلا فصو ةلق بسحب هتدايزو قلخلل فرشلا ةلق نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 نإ كي ادمحم انديس نأ ًايلج رهظي انه نمو «ىلعأ فرشلا ناك ىوقأ ةيدوبعلا تناك املكف ءهتدايزو

 ١٠



 هلل ةيدوبعلا يف هتبترم ومسو هتلزنم عافتراو هتجرد ولعب قالخلا كلملا دعب قالطإلا ىلع قلخلا داس
 الإ ءايلوألا مهثاروو ءايبنألا رئاس كلذكو ةيهولألا ةحئار مشي مل يذلا صلاخلا دبعلا وهف ىلاعت

 يف اهوعدا امك سانلا نم دحأ ةيهولألا هيف يعدي نأ نم ىلاعت هللا هامح دقو .كلذ يف مهنكمأ ِجِِكَي هنأ

 لئاضفلاو تازجعملا نم هل رهظ دق ٍةِكَي هنأ عم هنع هللا يضر يلعو مالسلا هيلع ىسيع انديس
 ممألا رئاس ةبحم نم رثكأ هل اهتبحم ةدش عم ِخَِْك هتمأ هذهو .دحأ هيف هكراشي ملام تاداعلا قراوخو

 يتلا ريذاحملا نأ نيبتف . نآلا ىلإ هدهع نم ةيهولألا كو هيف ىعدا مهنم طق دحأب عمسن مل مهئايبنأل

 يه امنإو ءابنم ءيش ىلع لصحي مل هنأ ىلع اهيلع لوعي الو اهيلإ تفتلي ال هتعامجو ةيميت نبا اهليخت
 ريغ ىلع اهولمح اإ كلذل اهب اولدتسا يتلا ثيداحألاو . ماكحأ اهيلع ينبني ال ماهوأو تالايحخ درجم

 . باتكلا اذه نم هعضاوم يف مهنع هتلقنو ءاملعلا هركذ اك اهلماحم

 يف هنع هللا يضر ينارعشلا باهولا دبع يديس ريهشلا ريبكلا فراعلا لاق :(ةمهم ةدئاف)

 مكجئاوح يف اولأست نأ مكايإ :لوقي هنع هللا يضر صاوخلا ًايلع يديس تعمس : «ىربكلا ننملا»
 هللا يضر يعفاشلا مامإلاك :بلاغلا ريغ امأو ربقلا يف هل ٌفرصت ال مهبلاغ نإف اوتام نيذلا ءايلوألا

 هللا لعج امبرف مهبارضأو هنع هللا يضر يودبلا دمحأ يديسو .هنع هللا يضر ثيللا مامإلاو .هنع

 هللا يضر صاوخلا يأ : لاق . مهيلإ هجوت نم قدص بسحب مهروبق يف فيرصتلا مهل ىلاعتو كرابت

 ديس باب الإ ًاحوتفم يقب امو قلغتل مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا عيمج باوبأ ترادتسا دقو ءهنع

 هجوتب ةرم فلأ كي يبنلا ىلع لصيلف ةجاح هل ناك نمف .هيدل افرشو الضف هدازو ِو نيلسرملا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ يضقت اهنإف هتجاح ءاضق يف هلأسي مث « مات

 مهترايزب عافتنالاو نيحلاصلا روبق ةرايز يف ءايلوألاو ءاملعلا ةمئأ ضعب مالك اهيف ركذأ : ةمتن)

 . (مهتامم دعب مهحاورأ ءافصو

 ليهستل لوصألا بيرقت» هباتك يف ىلاعت هللا همحر نالحد دمحأ ديسلا ةمالعلا يديس لاق
 هتكربب مهل لصحيف هيديرمب هحور قلعت هتافو دعب لولا نأ نيفراعلا نم ريثك حرص دق «لوصولا

 يف هنأل هتايح يف مهب هئانتعا نم رثكأ هتوم دعب هب نيذئاللاو هتبارقب هؤانتعا نوكي يلولا : هنع هللا يضر
 ؛ ةيرشبو ةيصوصخ هيف ياو هدربتو ءابعألا هنع حرط هتوم دعبو فيلكتلاب ًالوغشم | ناك هتايح

 مهنايعأ الإ مهنم دقفت مل اوتام اذإ رايخألا نإ :ًاضيأ داذحلا بطقلا لاقو . طقف ةيصوصخلا

 دقفي م هنإف هربق يف ًايح يلولا ناك اذإو .مهروبق يف ءايحأ مهف .ةدوجومف مهقئاقح امأو .مهروصو

 ةيناحور ةايحو املعو ة ةريصب توملا دعب مهحاورأ دادزت لب ةيناحورلا هاوقو هلقعو هملع نم ًائيش

 هارجأو ىلاعتو هناحبس هاضق ءيش يف ىلاعت هللا ىلإ مهحاورأ تهجوت اذإف «ىلاعت هللا ىلإ اهجوتو

 قلخلاو ريثأتلا وه يذلا يقيقحلا فرصتلاف ءفرصتلا مهل نإ : مهضعب لوق ىنعم اذهو مهل ًاماركإ

 نمف ءأتيم الو ايح ال طق ءىش يف هريغ الو يلولل ريثأت الو .هل كيرش ال هدحو ىلاعت هلل داجيإلاو

 هللا ةرضح يف ءايلوألا نم خزربلا لهأف «ىلاعت هللاب رفاك وهف ءيش يف ًاريثأت هريغ وأ يلولل نأ دقتعا
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 فرصتلاف .هبولطم لوصح يف ىلاعت هللا ىلإ نوهجوتي مهنإف مهب لسوتو مهيلإ هجوت نمف ؛ ى اعت
 نم مهنم عقاولاف .هدحو هلل يقيقحلا فرصتلاو ىلاعت هللا ىلإ مهحاورأب مههجوت وه مهنم لصاحلا

 ىلاعت هللا هارجأ ام بسح ىلع اهب ال اهدنع رمألا دجوي امنإو ءاهل ريثأت ال يتلا ةيداعلا بابسألا ةلمج

 .ه ا دئاوعلا نم

 انخيش تعمس هلوق هنمو . ىلذاشلا بهاوملا يبأ يديس مالك نم ًائيش روكذملا هباتك يف ركذ مث

 هيلع ملس اذإو .هفرعي يلولا كلذ نإف يلولا ربق ناسنإلا راز اذإ : لوقي هنع هللا ضر يبرغملا نايثعابأ

 هعم سلجيو موقي هنإف هللا الإ هلإ ال ركذ نإ |ميس ال هعم ركذ هربق ىلع هللا ركذ اذإو مالسلا هيلع دري

 ريغب ربخت نأ نيفراعلا بولق اشاحو : هنع هللا يضر ب بهاوملا وبأ خيشلا لاق مث .هعم ركذيو ًاعبرتم

 مهتمرحك ًاتاومأ مهتمرحف ءراد ىلإ راد نم نولقني امنإ مهروبق يف ءايحأ ءايلوألا نأ مولعمو .مهف

 ىلص يلولا تام اذإو .توملا لاح يفو ةايحلا لاح مهعم بدألاك مهتوم دعب . مهعم بدألاو ,ءايحأ

 قئاقدلاو قئاقح لا بحاص لوق انخيش هركذ يذلا اذه ىلعو : لاق . ءايلوألاو ءايبنألا حاورأ عيمج هيلع

 عفني نم ءايلوألا نم :لوقي ًاضيأ هنع هللا يضر ب بهاوملا وبأ خيشلا ناكو . تومي نأ يفوصلا اشاح

 ريغب هسفنب هتيبرت ىلاعت هللا لوت نم دابعلا نمو .هتايح لاح هعفني امت رثكأ هتامم دعب قداصلا هديرم

 هديرم عمسيو هربق يفوهو هديرم يبريف هربق يف ًاتيمولو هئايلوأ ضعب ةطساوب هالوت نم مهنمو ,ةطساو

 . هَ هيلع مهتالص ةرثكل ةطساو ريغ نم هسفنب ِةْكَي يبنلا مهتيبرت ىلوتي دابع هللو ربقلا نم هتوص

 ةرايزب عافتنالا ةيفيك يك نايب يف رشع ثلاثلا لصفلا يف بلاطملا يف يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق

 ةعاس كانه فقوو رهاوجلا لماك سفنلا يوق ناسنإ ربق ىلإ بهذ اذإ ناسنإلا نإ :قوملاو روبقلا

 تيملا كلذ سفنل نأ ىفخي الف . ةبرغلا كلت ةرايزب قلعت رئازلا نم لصح نيح هسفن يف ريثأت لصحو

 ببسب ةاقالم تيملا ناسنإلا كلذ سفنلو يحلا رئازلا سفنل لصحي ذئنيحف .ًاضيأ ةبرتلا كلتب ًاقلعت

 سكعني ثيحب نيتلباقتم نيتليقص نيتآرمب نيتهيبش ناسفنلا ناتاه راصف «ةبرتلا كلت ىلع امههعامتجا
 فراعملا نم يحلا رئازلا اذه سفن يف لصح ام لكف .ىرخألا ىلإ (مهنم ةدحاو لك نم عاعشلا

 سكعني ىلاعت هللا ءاضقب اضرلاو ىلاعت هلل عوشخلا نم ةلضافلا قالخألاو ةيبسكلا مولعلاو نيهاربلاو

 ةقرشملا مولعلا نم تيملا ناسنإلا كلذ يف لصح ام لكو «تيملا ناسنإلا كلذ حور ىلإ رون هنم
 ةرايزلا كلت ريصت قيرطلا هذهسو ٠ رئازلا يحلا اذه حور ىلإ رون نم سكعني ةلماكلا ةيوقلا راثآلاو

 يف لصألاو ببسلا وه اذهف ؛ رئازلا اذه حورل ىمظعلا ةجهبلاو ىربكلا ةعفنملا كلت لوصحلاًاببس

 الإ سيل قئاقحلا مامتو ءانركذ امم ىفخأو قدأ ىرخأ رارسأ اهنم لصحي نأ دعبي الو «ةرايزلا ةيعورشم
 . يزارلا مالك ىهتنا ىلاعت هللا دنع

 لدت ةريثك عئاقو ءايلوألا ةرايز دنع ءايلوأللو :نيفراعلا ضعب لاق : بهاوملا وبأ خيشلا لاق

 بيرقت» نم هتلقن ام ىهتنا هتيلباقو ههجوت ردق ىلع ةيلكلاب هيلإ ههجوتو رئازلاب روزملا ءانتعا ىلع
 . ىلاعت هللا همحر نالحد دمحأ ديسلل «لوصألا
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 ثلاثلا بابلا

 يتفم نالحد دمحأ ديسلا يديس نامزلا اذه يف ةنسلا رصان ةمالعلا مامإلا مالك لقن يف

 يف لقتسم باتك هلو «مارحلا دلبلا ءارمأ نايب يف : مالكلا ةصالخو» هباتك يف ةفرشملا ةكم يف ةيعفاشلا

 رركت نإو هتمرب هلقنأ انأ اهو .فاش فاو فاك روكذملا باتكلا يف همالك نكلو ,ةيباهولا ىلع درلا

 تا تاب نم ناش اذه يف ركذ مزلي ام للكا عاج وهو «ياناو لوذلا بلبلا يف مدقت ام عم هضعب

 . ليلد ىوقأو نايب حضوأب مههبش * درو .ليطابألا ضحدو

 ىتلا تاهبشلا ركذن نأ ًالوأ ىغبني :ةيباهولا اهب كسمت ىتلا هبشلا ركذ : ىلاعت هللا همحر لاق

 ءارتفاو روز هب كسمت ام لك نأ نايبب هيلع درلا ركذن مث ؛دابعلا لالضإ يف باهولا دبع نبا اهب كسف
 مهلسوت يف نوكرشم سانلا نأ همعز اهب كسمت يتلا هتاهبش نمف ؛نيدحوملا ماوع ىلع سيبلتو

 اي :مهلوقب هل مهئادنو هِي هريق مهترايز يفو نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغبو ِهَِلَج يبنلاب

 نيكرشملا يف تلزن يتلا ةينآرقلا تايآلا لو كارشإ هلك كلذ نأ معزو ,ةعافشلا كلأسن هللا لوسر

 هلوقو ١6[ :نجلا] «ًأدحأ هللا عم اوعدت الفإط :ىلاعت هلوقك نينمؤملا نم ماوعلاو صاوخلا ىلع
 مهئاعد نع مهو ةمايقلا موي ىلإ هل بيجتسي ال نم هللا نود نم اوعدي نمم لضأ نمو» : ىلاعت

 : ىلاعت هلوقو [1- 4 :فاقحألا] 4نيرفاك مهتدابعب اوناكو ءادعأ مهل اوناك سانلا رشح اذإو نولفاغ

 نود نم عدت الو# : ىلاعت هلوقو 4 : صصقلا] «نيبذعملا نم نوكتف رخآ الإ هللا عم عدت الو»

 هل» :ىلاعت هلوقو ٠١5[ :سنوي] «نيملاظلا نم ًاذإ كنإف تلعف نإف كرضي الو كعفني ال ام هللا

 وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسابك الإ ءيشب مهل نوبيجتسي ال هنود نم نوعدي نيذلاو قحلا ةوعد

 ام هنود نم نوعدت نيذلاو# :ىلاعت هلوقو ١5[ :دعرلا] « لالض يف الإ نيرفاكلا ءاعد امو هغلابب

 نورفكي ةمايقلا مويو مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ ريمطق نم نوكلمي

 هنود نم متمعز نيذلا اوعدا لق# :ىلاعت هلوقو ١- ١5[ :رطاف] «ريبخ لثم كئبني الو مككرشب

 برقأ مهيأ ةليسولا مهبر ىلإ نوغتبي نوعدي نيذلا كئلوأ اليوحت الو مكنع رضلا فشك نوكلمي الف

 هذه لائثمأو [هالو ه5 :ءارسالا] «ًاروذحم ناك كبر باذع نإ هباذع نوفاخيو هتمحر نوجريو

 وأ ثاغتسا نم نإ :باهولا دبع نب دمحم لاق .نيدحوملا ىلع اهلمح اهلك نآرقلا يف ريثك تايآلا

 لثم نوكي هنإف ةعافشلا هلأس وأ هادان وأ نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغب وأ يبنلاب لسوت

 .كلذ لثم ًاضيأ هِي يبنلا ربق ةرايز لعجو .تايآلا هذه مومع يف الخاد نوكيو نيكرشملا ءالؤه

 انوبرقيل الإ مهدبعن ام : مانصألا ةدابع نع مهراذتعا يف نيكرشملا نع ةياكح ىلاعت هلوق يف لاقو

 انوب رقيل الإ مهدبعن ام نولوقي نيذلا نيكرشملا ءالؤه لثم نيلسوتملا نإ [* :رمزلا] « ىفلز هللا ىلإ

 هللا وه قلاخلا نأ نودقتعي لب ءًائيش قلخت اهنأ مانصألا يف اودقتعا ام نيكرشملا نإف . ىفلز هللا ىلإ

 : ىلاعت هلوقو [87 :فرخزلا] «هللا نلوقيل مهقلخ نم مهتلأس نئلوإ» :ىلاعت هلوق ليلدب ىلاعت
 رفكلاب مهيلع هللا مكح امف [*8 :رمزلا] هللا نلوقيل ضرألاو تاومسلا قلخ نم مهتلأس نئلو»
 نب دمحم جتحا اذكه مهلثم ءالؤهف [* :رمزلا] «ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل» :مهوقل الإ كارشإلاو
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا اوذختا ام نينمؤملا نإف ةلطاب ةجح يهو .نينمؤملا ىلع هعبت نمو باهولا دبع
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 هل نوقولخم هللا ديبع مهنأ نودقتعي مه لب هللا ءاكرش مهولعجو ةملآ ءايلوألا الو مالسلاو

 اودصق اغغإو ءًارض وأ ًاعفن نوكلمي مهنأ الو ًائيش نوقلخي مهنأ الو ةدابعلل مهقاقحتسا نودقتعي الو

 كلذلو ,هدابع هللا محري مهتكرببو مهابتجاو مهافطصا نيذلا نيبرقملا هللا ءابحأ مهنوكل مهم كربتلا

 وه راضلل عفانلا قلاخلا نأ نيملسملا داقتعاف ؛اهنم ًاريثك كل ركذنس ةّئسلاو باتكلا نم ةريثك دهاوش

 امأو ىهاوس دحأل ريثأتلا نودقتعي الو .هدحو هلل الإ ةدايعلا قاقحتسا نودقتعي الو .هدحو هللا

 هانعم هلإلاو ةلا مانصألا نوذختي اوناكف ءاهركذ قباسلا تايآلا مهيف تلزن نيذلا نوكرشملا

 يذلا وه ةدابعلا اهقاقحتسا مهداقتعاف' .ةدابعلل مانصألا قاقحتسا نودقتعي مهف .ةدابعلل قحتسملا

 انوبرقيل الإ مهدبعن امإف اولاق ارض الو اعفن كلمت ال امنأب ةجحلا مهيلع تميقأ املف كرشلا يف مهعقوأ

 نينمؤملا اولعجي نأ هعابتأو باهولا دبع نب دمحمل زوجي فيكف . [" :رمزلا] «ىفلز هللا ىلإ

 . مانصألا ةيهولأ نودقتعي نيذلا نيكرشملا كئلوأ لثم نيدحوملا

 رافكلاب صاخ تايآلا نم اهلثام امو اهركذ مدقتملا تايآلا عيمج نأ ملعت اذه تملع اذإ

 نودقتعي الو ىلاعت هللا ريغ ةيهولأ نودقتعي ال مهنأل نينمؤملا نم دحأ اهيف لخدي الو نيكرشملا

 جراوخلا فصو يف امبنع هللا يضر رمع نبا نع يراخبلا ثيدح مدقت دقو .هريغل ةدابعلا قاقحتسا
 نبا ىلع قداص فصولا اذهف نينمؤملا ىلع اهولمحف رافكلا يف تلزن تايآ ىلإ اوقلطنا مهن

 ردصي ناك ام ًاكارشإ لسوتلا نم نونمؤملا هعنص ام ءىش ناك ولو .هوعنص اهيف هعابتأو باهولا دبع

 : لَ هئاعد نم ناك دقف .نولسوتي اوناك مهعيمج مهنإف اهفلخو ةمألا فلسو هباحصأو لي يبنلا نم

 ءاعدلا اذه ملعي ناكو ؛هيف كش ال حيرص لسوت اذهو «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ نإ مهللا»

 ديعس يبأ نع حيحص دانسإب هجام نبا ىور دقف .هب نايتإلاب مهرمأيو مهنع هللا يضر هباحصأ

 نإ مهللا : لاقف ةالصلا ىلإ هتيب نم جرخ نم» : : هلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا

 ءاير الو أرطب الو ًارشأ جرخأ مل ينإف كيلإ اذه ياشمت قحب كلأسأو كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ

 يبونذ يل رفغت نأو رانلا نم ينذيعت نأ كلأسأف .كتاضرم ءاغتباو كطخس ءاقتا تجرخ ةعمس الو

 لالجلا هركذو «كلم فلأ نوعبس هل رفغتساو ههجوب هيلع هللا لبقأ تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف
 دنع نونسملا ءاعدلا ركذ دنع مهبتك يف ةمئألا نم ريثك ًاضيأ هركذو .ريبكلا عماجلا يف يطويسلا
 هجورخ دنع ءاعدلا اذهب وعدي ناكو الإ فلسلا نم دحأ نم ام مهضعب لاق لب ؛ةالصلا ىلإ جورخلا

 ىورو نمؤم دبع لكب لسوتلا هيف نإف «كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأو» : هلوق رظناف .ةالصلا ىلإ

 .هنع هللا يضرو خي هللا لوسر نذؤم لالب نع حيحص دانسإب ىنسلا نبا ًاضيأ روكذملا ثيدحلا

 لوح الو هللا ىلع تلكوتو هللاب تنمآ هللا مسب : لاق ةالصلا ىلإ جرخ اذإ ٍدلكَي هللا لوسر ناك» هظفلو

 الو ًارطب جرخأ مل ي ٍنإف اذه يجرم قحبو كيلع نيلئاسلا قحب كلأسأ ينإ مهللا ءهللاب الإ ةوق الو

 نأو رانلا نم ينذيعت نأ كلأسأ كطخسس ءاقتاو كتاضرم ءاغتبا تجرخ ةعمس الو ءاير الو ارشأ

 ناك» ظفلب ديعس يبأ ثيدح نم ةليللاو مويلا لمع يف ميعن وبأ ظفاحلا هاورو «ةنجلا ينلخدت

 هاورو .ينسلا نبا ةياور يف مدقت ام رخآ ىلإ «مهللا :لاق ةالصلا ىلإ جرخ اذإ و هللا لوسر

 نيلئاسلا قحب» :هلوق لالدتسالا لحمو ءًاضيأ ديعس يبأ ثيدح نم تاوعدلا باتك ُْق يقهيبلا

 مهعابتأو نيعباتلا نم فلسلا لزي مو .هولوقي نأ هباحصأ رمأو ِِكَي هنم ردص لسوت اذهف «كيلع
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 . هب ءاعدلا يف دحأ مهيلع ركني ملو ةالصلا ىلإ مهجورخ دنع ءاعدلا اذه نولمعتسي مهدعب نمو

 اهلخدم اهيلع عسوو دسأ تنب ةمطاف يمأل رفغا» : هِي هلوق لسوتلا نم لكك هنع ءاج امتو

 ريبكلا يف يناربطلا هاور ليوط ثيدح نم ةعطق ظفللا اذهو :«ىلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب
 تنب ةمطاف تتام امل» :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هوححصو مكاحلاو نابح نباو طسوألاو

 اهيلع لخد هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع مأ يهو 55 يبنلا تبر تناكو اهنع هللا يضر دسأ

 هدربب اهنيفكتو اهيلع هءانث ركذو يمأ دعب يمأ اي هلل كمحر لاقو اهسأر دنع سلجف كي هللا لوسر

 هيو لخد غرف |ملف هديب هبارت جرخأو هديب ِدِي هرفح دحللا اوغلب املف لاق ءاهربق رفحب هرمأو

 عسوو دسأ تنب ةمطاف يمأل رفغا تومي ال يح وهو تيميو ييحي يذلا هللا» : لاق مث هيف عجطضاف

 نع ةبيش يبأ نبا ىورو «نيمحارلا محرأ كنإف يلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب اهلخدم اهيلع
 وبأ هاورو ءامهنع هللا يضر سابع نبا نعربلا دبع نبا هلثم ىور اذكو ,كلذ لثم هنع هللا يضر رباج

 .ريبكلا عماجلا يف يطويسلا ظفاحلا هلك كلذ ركذ هنع هللا يضر سنأ نع ةيلحلا يف ميعن

 يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام لسوتلاب اهيف حيرصتلا ءاج يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نمو

 نأ» هنع هللا يصر روهشم يباحص وهو ,.فينح نب ناهمثع نع حيحص دانسإب ٍناربطلاو يقهيبلاو

 وهو تربص تئش ْنِإو توعد تئش نإ لاقف .ينيفاعي نأ هللا عدا لاقف كي يبنلا ىتأ اريرض الجر

 هجوتأو كلأسأ نإ مهللا :ءاعدلا اذهب وعديو هءوضو نسحيلف أضوتي نأ هرمأف ءهعداف لاق ءريخ

 داعف يف هعفش مهللا يضقتل يتجاح يف يبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ

 . «رصبأ دقو

 مل نأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا انب لاطو انقرفت ام هللاوف» فينح نبا لاق ةياور يفو

 دانسإب كردتسملا يف مكاحلاو هجام نباو هخيرات يف يراخبلا اضيأ ثيدحلا اذه جرخو «طق رض هب نكي

 «ءادنلاو لسوتلاو ثيدحلا اذه يفف .ريغصلاو ريبكلا عماجلا يف يطويسلا لالجلا هركذو . حيحص

 نإ لوقي نأ باهولا دبع نبال سيلو .كلذ لعف نم رفكب مكحيو |هنم الك عنمي باهولا دبع نباو
 ءاضقل لي هتافو دعب نوعباتلاو ةباحصلا اضيأ هتلمعتسا ءاعدلا نأل هلي يبنلا ةايح يف ناك امنإ اذه

 . مهجئاوح

 يف هتفالخ نمز يف هنع هللا يضر نامثع ىلإ فلتخي ناك الجر نأ» يقهيبلاو يناربطلا ىور دقف
 ةأضيم لا تئا هل لاقف ,فينح نب نامثعل كلذ اكشف ءهتجاح يف رظني الو هيلإ تفتلي ال ناكف ةجاح

 اي .ةمحرلا يبن دمحم انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا : لق مث ء« لصف دجسملا تئا مث ًاضوتف

 باب ىتأ مث كلذ عنصف لجرلا قلطناف ,كتجاح ركذتو يتجاح يضقتل كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم
 كتجاح ركذا لاقو .هعم هسلجأف نامثع ىلع هلخدأف هديب ذخأف باوبلا هءاجف ءهنع هللا ىضر ناميثع

 فينح نبا يقلف هدنع نم جرخ مث ءاهركذاف ةجاح نم كل ناك ام هل لاق مث ءاهاضقف هتجاح ركذف

 ينكلو هتملك ام هللاو فينح نبا لاقف . يل هتملك ىتح ىتجاح يف رظني ناك ام اريخ هللا كازج : هل لاقف

 لسوت اذهف .مدقتملا ثيدحلا رخآ ىلإ «هرصب باهذ هيلإ اكشف ريرض هاتأو ِدِكَي هللا لوسر تدهش
 . لِي هتافو دعب ءادنو
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 . يضر رمع ةفالخ يف طحق مهباصأ سانلا نأ» حيحص دانسإب ةبيش يبأ نباو يقهيبلا ىورو

 مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي لاقو ِةيِلَي يبنلا ربق ىلإ هنع هللا يضر ثراحلا ن ب لالب ءاجف هنع هللا

 نإف لي يبنلل ايؤرلاب لالدتسالا سيلو «نوقسي مهنأ هربخخأو مانملا يف للي هللا لوسر هاتأف ٠ اوكله

 ايؤرلا يف كشل ال يئارلا ىلع مالكلا هابتشا ناكمإل ماكحألا اهب تبثت ال نكل اقح ناك نإو هايؤر

 ع يبنلا ربقل هنايتإف لَم يبنلا باحصأ نم هنإف ةظقيلا يف ثراحلا نب لالب لعفب لالدتسالا اعرو
 عفشتلاو لسوتلا باب نم وهو .زئاج كلذ نأ ىلع ليلد هتمأل يقستسي نأ هبلطو هل هؤادنو

 ليي دمحم انديس دوجو لبق مدآ هوبأ ِدِكي هب , لسوت دقو ,تابرقلا مظعأ نم كلذو .َي هب ةثاغتسالاو

 هبر نم مدأ ىقلتف# :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا ضعب لاق .اهنع هللا هاهن ىتلا ةرجشلا نم لكأ نيح

 . لقب يبنلاب هلسوت يه تاملكلا نإ [*7 : ةرقبلا] «هيلع باتف تاملك

 هب كيلع يبهذلا ظفاحلا هيف لاق يذلا «ةوبنلا لئالدو هباتك يف حيحص دانسإب يقهيبلا ىورو

 مدآ فرتقا امل» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع .رونو ىده هلك هنإف

 مو ادمحم تفرع فيك مدآ اي ىلاعت هللا لاقف يل ترفغ ام الإ دمحم قحب كلأسأ بر اي لاق ةئيطخلا

 هللا الإ هلإ ال ًابوتكم شرعلا مئاوق ىلع تيأرف يمأر تعفر ينتقلخ ال كنإ بر اي :لاق ؟هقلخأ

 مدآ اي تقدص ىلاعت هللا لاقف هيلإ قلخلا بحأ الإ كمسا ىلإ فضت مل كنأ تملعف هللا لوسر دمحم

 مكاحلا ًاضيأ هاورو .«كتقلخ ام دمحم الولو .كل ترفغ دقف هقحب ىنتلأس ذإو ىلإ قلخلا بحأل هنإ

 . «كتيرذ نم ءايبنألا رخآ وهو» هيف دازو «يناربيطلاو هححصو

 روصنملا وهو سابعلا ينب نم يناثلا ةفيلخلل ىلاعت هللا همحر كلام مامإلا راشأ لسوتلا اذه ىلإو

 وهو اكلام مامإلا لأس دي يبنلا ريق رازو روكذملا روصنملا جح امل هنأ كلذو .نييسابعلا ءافلخلا دج

 لاقف ؟ةيلو هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ هللا دبع ابأ اي هل لاقو .يوبنلا دجسملاب

 عفشتساو هلبقتسا لب «ىلاعت هللا ىلإ مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ىملو : كلام

 مهل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو# : ىلاعت لاق . كيف هللا هعفشيف هب

 دانسإب هقاسو ءافشلا يف ضايع يضاقلا هركذ [31 :ءاسنلا] #ًاميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا

 ةصالخ» يف يدوهمسلا ديسلاو «مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» يف يكبسلا مامإلا هركذو ء حيحص

 رهوجلاو ءراوزلا ةفحت» ف رجح نبا ةمالعلاو .(ةيندللا بهاوملا» ٍِق ينالطسقلا ةمالعلاو «افولا

 رهوجلا» يف رجح نبا ةمالعلا لاق . يي يبنلا ةرايز بادأ يف كسانملا بابرأ نم ريثك هركذو «مظنملا

 ةمالعلا لاقو .هيف نعطم ال يذلا حيحصلا دنسلاب تءاج كلام مامإلا نع كلذ ةياور «مظنملا

 دانسإب ءافشلا يف صايع يضاقلا اهاورو .ديج دانسإب دهف نبا اهاورو «بهاوملا حرش» يف يناقرزلا

 ةياور قدصي مل نم ىلع درلا كلذب هدارمو باذك الو عاضو اهدانسإ يف سيل تاقث هلاجر حيحص

 .ةدودرم كلام مامإإلا ىلإ ةهاركلا ةيسنف ءربقلا لابقتسا ةيهارك هل بسنو كلام مامإلا نع كلذ

 هنع هللا يضرو ِةْيلَو يبنلا مع بلطملا دبع نب سابعلاب هتفالخ نمز يف هنع هللا يضر رمع ىقستساو

 يضر كلام نب سنأ ةياور نم يراخبلا حيحص ين روكذم كلذو .اوقسف ةدامرلا ماع طحقلا دتشا امل

 امل هنع هللا يضر رمع نأ ينالطسقلا ةمالعلل ةيندللا بهاوملا يف لب .لسوتلا نم كلذو هنع هللا
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 ىري ام سابعلل ىري ناك ِةِيظَي هللا لوسر نإ سانلا اهبمأ اي :لاق .هنع هللا ىضر سابعلاب ىقستسا

 . لسوتلاب حيرصتلا هيفف .ىلاعت هللا ىلإ ةليسو هوذختاو سابعلا همع يف هب اودتقاف دلاولل دلولا

 كلذ عنم نم لوقو .تاومألاب وأ ءايحألاب ناك ءا وس ًاقلطم لسوتلا عنم نم لوق | لطبي اذهو

 رمع ناسل ىلع قحلا لعج هللا نإ» : ٍةي اب هلوقل ةجح هنع هللا يضر رمع لعف نأل .ةللي ىبلا ريغب

 لماكلا يف يدع نباو ريبكلا يف يناربطلا ىورو .هريعو رمع نبا نع هريغو دمحأ مامإلا هاور «هبلقو

 يدعب قحلاو رمع عم انأو يعم رمع» : لاق هلي هللا لوسر نأ |هنع هللا يضر سابعلا نب لضفلا نع

 ردأو» : : هقح يف للم لاق ثيح هنع هللا يضر يلع قح يف حص ام لثم اذهو .(نأك ثيح رمع عم

عو رمع نم لكف ٠ .نئسلا باحصأ نم ريثك هاور حيحص ثيدح وهو «راد ثيح هعم قحلا
 يضر يل

 ىلع ةنسلا لهأ اهب لدتسا يتلا ةلدآلا ةلمج نم نائثيدحلا ناذهو .ناك ثيح هعم قحلا نوكي |بهنع هللا

 يف مهعزاني مل هلبق ةثالثلا ءافلخلا عم ناك هنع هللا ىضر ًايلع نأل .ةعبرألا ءافلخلا ةفالخ ةحص

 هنع هللا يضر رمع لسوت نأ ىلع ةلادلا ةلدألا نمو .هلتاق هريغ هعزانو هل ةفالخلا تءاج (لف .ةفالخلا

لا هاور «رمع ناكل يبن يدعب ناك ول» : اكو هلوق لسوتلا زاوج ىلع ةجح هنع هللا ىضر سابعلاب
 مامإ

 . هريغو رماع نب ةبقع نع هريغو دمحأ

 اودتقا» :لاق ِهلت هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع ريبكلا يف يناربطلا ىورو

 ال ىقثولا ةورعلاب كسمت دقف اهبب كسمت نم دودمملا هللا لبح امهنإف رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب

 نأ سانلل نيسيل لي يبنلاب قستسي ملو سابعلاب هنع هللا ىضر رمع ىقستسا امنإو اذ ماصفنا

 مهدنع امولعم ناك دي يبنلاب ءاقستسالا نأل ؛هيف جرح ال عورشمو زئاج ِةِلَي يبنلا ريغب ءاقستسالا

 .زاوجلا هنع هللا يضر رمع مهل نيبف كو يبنلا ريغب ءاقستسالا زوجي ال هنأ , سانلا ضعب مهوتي اميرلف

 ىقفستسا اغغإ لاقي نأ حصي الو ديم هريغب ءاقستسالا زوجين ال هنأ مهفأل ِةَي يبنلاب ىقستسا ولو

 نوكي امنإ ءاقستسالا نآأل .تام دق ِةتَي يبنلاو يح سابعلا نآل ٍةِي يبنلاب قستسي ملو سابعلاب

 يف مدقت اى هتافو دعب ٍدِلي هب ةباحصلا لسوت اهنم : : ةريثك ةلدأب دودرم لطاب لوقلا اذه نأل « يحلاب

 مدأ لسوت 5 اكو , مدقتملا ثراحلا نب لالب ثيدح 2 اىو . فينح نب ناثع اهاور يِلا ةصقلا

 هب لسوتلا ىور دقو «هتافو دعب هتحص مدع دقتعي فيكف ؛ ما © دع هلا يضر رمع هاور يذلا

 . هربق يف يح يقي هنأ عم هدوجو لبق

 حصي هنأو . هتافو دعبو هنأ هتايح .- يفو هدوجو لبق ةق هب لسوتلا حصي هنأ |

 راهظإل ةباحصلا رئاس نم يع هللا يضر سابعلا سمع صخافإو : مدقت ايك لسوتلا عاونأ نم كلذو

 يضر ًايلع نإف لضافلا دوجو عم لوضفملاب لسوتلا زوجي هنأ نايبلو قي هللا لوسر تيب لهأ فرش

 . هنع هللا يضر سابعلا نم لضفأ وهو ًادوجوم ناك هنع هللا

 ًاضيأ ىرخأ ةتكن كو يبنلا نود اههنع هللا يضر سابعلاب رمع لسوت يفو : : نيفراعلا ضعب لاق

ا ول هنإف . مهماوعو نينمؤملا ءافعض ىلع هنع هللا يضر رمع ةقفش يهو . مدقت ام ىلع ةدايز
 ىقستس

 هسوسو معقي امبر ةباجإلا ترخأت ادإف ( هتكئيشمو هللا ةدارإب ةقلعم اهنأل ةباجإلا رخآتت امرل هِي يبنلاب
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 هلت ىبنلا ريغب لسوتلا ناك اذإ ام فالخب .ةباجإلا رخأت ببسب ناميالا فيعض ناك نمل بارطضاو
 ْ . بارطضالاو ةسوسولا كلت لصحت ال ةباجإلا ترخأت اذإ هنإف

 دعبو هتايح يف هِي ىبنلاب هزاوجو لسوتلا ةحص ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم نأ لصاحلاو
 انأل ةقباسلا ثيداحألا هيلع تلد امك نيحلاصلاو ءايلوألاو نيلسرملاو ءايبنألا نم هريغب اذكو هتافو
 هدحو هلل الإ ًارض الو ًاعفن الو ًامادعإ الو ًاداجيإ الو ًاقلخ الو ًاريثأت دقتعن ال ةئسلا لهأ رشاعم
 هريغل الو ريثأتلاو داجيإلاو قلخلا رابتعاب قي يبنلل ارض الو ًاعفن الو أريثأت دقتعن الف هل كيرشال
 هللا تاولص نيلسرملاو ءايبنألا نم هريغو ِةي يبنلاب لسوتلا يف قرف الف .تاومألاو ءايحألا نم

 مهنأل اتاومأ وأ ًءايحأ مهنوك نيب قول نيحلاصلاو ءايلوألاب اذكو ,نيعمأ مهيلعو هيلع همالسو

 داجيالاو قلخلاو .ىلاعت هللا ءابحأ مهنوكل مهم كربتي امنإو .ءيش نم ريثأت مهط سيلو ًائيش نوقلخي ال

 .هل كيرش ال هدحو هلل ريثأتلاو

 نحنو تاومألا نود ءايحألل ريثأتلا نودقتعي مهنإف تاومألاو ءايحألا نيب نوقرفي نيذلا امأو
 ءالؤهف [45 :تافاصلا] #نولمعت امو مكقلخ هللاو# [17 :رمزلا] «ءيش لك قلاخ هللا# :لوقن
 ريثأت اودقتعا مهنوكل مهديحوت يف كرشلا لخد نيذلا مه تاومألا نود ءايحألاب لسوتلا نوزوجملا
 ديحوتلا ىلع ةظفاحملا نوعدي فيكف «ىلاعت هللا ريغ ريثأت اودقتعا نيذلا مهف .تاومألا نود ءايحألا

 عفشتلاو لسوتلاف ١١[ :رونلا] #ميظع ناتبم اذه كناحبس# كارشإلا ىلإ مهريغ نوبسنيو
 تبث امل ىلاعت هللا ءابحأ ركذب كربتلا الإ ىنعم نينمؤملا بولق يف ال سيلو .دحاو ىنعمب اهلك ةثاغتسالاو
 ءالؤهو .ىلاعت هللا وه ةقيقح دجوملاو رثؤملاف ءاتاومأ وأ ءايحأ اوناك ءاوس مهببسب دابعلا محري هللا نأ
 مهروبق يف ءايبنألا ةايحو . هل ريثأت ال هنإف يداعلا ببسلا لثم كلذو . مهل ريثأت ال كلذ يف يداع ببس

 مالكلا طسب لحم اذه سيلو ءايلوألاو ءادهشلا ةايح اذكو ةنسلا لهأ اهم لدتسا ةريثك ةلدأب ةتباث

 .اهيلع
 مهوت ظافلأب نوتأيو مالكلا يف نوعسوتي ةماعلا ضعب اوأر مهنأ لسوتلل نيعناملا ءالؤه ةهبشو

 اهنأب ةداعلا ترج ءايشأ اتاومأو ءايحأ نيح اصلا نم نوبلطيو ىلاعت هللا ريغل ريثأتلا نودقتعي مهنأ

 مل صاخشأ يف ةيالولا نودقتعي امبرو ءاذكو اذك يل لعفا يلولل نولوقيو ىلاعت هللا نم الإ بلطت ال
 الاوحأو تاداع قراوخو تامارك مهل نوبسنيو ؛ةماقتسالا مدعو طيلختلاب اوفصتا لب ؛ ءاهم اوفصتي
 ةماعلا اوعنمي نأ لسوتلل نوعناملا ءالؤه دارأ اًعِإفو ءاهنم ءيش مهيف دجوي ملو احل لهأب اوسيل تاماقمو
 ًاعفن الو اريثأت دقتعت ال ةماعلا نأ نوملعي اوناك نإو ةعيرذلل ادسو ماهبإلل اعفد تاعسوتلا كلت نم
 مهيف نودقتعي ال اعيش ءايلوألل اودنسأ ولو كرتلا الإ لسوتلاب دصقت الو «ىلاعت هللا ريغل ارص الو

 ةمألا ريفكت ىلع مكل لماحلا (ف .ةعيرذلا دس متدصقو كلذك رمألا ناك اذإ : ممل لوقنف . اريثأت
 نأ مكل يغبني ناك لب ؟اقلطم لسوتلا عنم ىلع مكل لماحلا امو ,مهماعو مهصاخ مهلهاجو مهملاع
 نكمي ةمهوملا ظافلألا كلت نأ عم لسوتلا يف بدألا كولس مهو رمأتوا ةمهوملا ظافلألا نم ةماعلا اوعنمت
 ءاملا اذهو ينعبشأ ماعطلا اذه : لئاقلا لوق كلذ ىلع لمحي اى ًايلقع ًازاجم يزاجملا دانسإلا ىلع اهلمح
 نإف يلقعلا زاجملا ىلع لومحم ةنسلا لهأ دنع هلك كلذ نإف ,ينعفن بيبطلا وأ ءاودلا اذهو يناورأ
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 دحوملا ملسملاف . هدعب ام اذكو هلريثأت ال يداع ببس ماعطلاو «ىلاعت هللا وه عبشملاو عبشي ال ماعطلا

 ىلع ةنيرق هديحوتو همالسإو .ٍللقعلا زاجملا ىلع هلمح بجي هل وه نم ريغل ءىشلا دانسإ هنم ردص ىتم

 . هيلع اوعمجأو مهبتك يف يناعملا ء ءاملع كلذ ىلع صن ام كلذ

 نم هرودص عمو ةحيحصلا ثيداحألا يف هتوبث عم هل هجو الف ًاقلطم لسوتلا عنم امأو
 هلعجي نم مهنم :هنم نوعناملا لسوتلا نوركنملا ءالؤهف ءاهفلخو ةمألا فاسو هباحصأو هلي يبل

 ىلع ةمألا مظعم عاتجا ىلإ ىدؤي هنأل لطاب كلذ لكو ءاكارشإو ارفك هلع نم مهنمو ءًامارح

 ا فلخلاو فاسلا نب ءاملعلاو ةباحصلا مالك عبتت نم نآل ,كارشإلاو مارحلا
 يف ب هلوقل زوجي ال كارشإلا وأ مارحلا ىلع مهرثكأ عامتجاو ةريثك تاقوأ يف نمؤم لك نمو لب ءمهنم
 ثيدح هنإ مهضعب لاق لب ٠١[ :نارمع لآ] «ةلالض ىلع يتمأ عمتجت ال» حيحصلا ثيدحلا

 وأ اهلك عمتجت فيكف ١٠١١[ :نارمع لآ] 4سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك# :ىلاعت لاقو ءرتاوتم
 ةعيرذلا دس اودارأ اذإ نيركنملا ءالؤبم قئاللاف ؛سانلل تجرخأ ةمأ ريخ ىهو ةلالض ىلع اهرثكأ
 اهيف سيل يتلا ظافلألابو بدألاب لسوتلا نوكي نأ يغبني :اولوقي نأ اومعز (ى ةمهوملا ظافلألا عنمو
 كدابعبو هلبق ءايبنألابو هيو كيبنب كيلإ لسوتأو كلأسأ ينإ مهللا :لسوتملا لوقي نأك « ماهعإ
 ريفكت ىلع اورساجتي نأ الو ءاقلطم لسوتلا نوعنمي مهغأ ال ءاذكو اذك يب لعفت نأ نيحلاصلا

 . هل كيرش ال هدحو هلل الإ ريثأتلا نودقتعي ال نيذلا نيدحوملا نيملسملا

 ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجت الإ : ىلاعت هلوق لسوتلل نوركنملا ءالؤه هب كسمت امتو

 بطاخي ام لثمب كك يبنلا اوبطاخي نأ ةيآلا هذه يف نينمؤملا ىبن هللا نإف [ :رونلا] «اضعب مكضعب

 ءايبنألاك ىلاعت هللا ريغ نم بلطي نأ يغبني ال كلذ ىلع ًاسايقو همساب هوداني نأك :ًاضعب
 ىلاعت هللا نيب ةاواسملا لصحت الئل ىلاعت هللا نم الإ بلطت ال اهنأب ةداعلا ترج ىتلا ءايشألا نيحلاصلاو

 ليبس ىلع هريغ نمو داجيإلاو ريثأتلا ليبس ىلع ىلاعت هللا نم بلطلا ناك نإو رهاظلا بسحب هقلخو
 . ماهبإلا اذه عفدل بلطلا كلذ نم عنمف ىلاعت هللا ريغ ريثأت مهوي امبر هنكل بسكلاو ببستلا

 هنإف دحوم نم ردص اذإ بلطلا عنم يضتقي الو ًاقلطم لسوتلا نم عنملا يضتقي ال اذه نأ باوجلاو
 فالخ هنإ اولاقولف ؟ًاكرش وأ ًامارح هنوك هجو امف ,دحوم نم هرودص ةنيرقب يلقعلا زاجملا ىلع لمحي
 .هجو هل ناكل ةمهوملا ظافلألا نع زارتحالاو بدألاب نوكي نأ هيف اوطرشو لسوتلا اوزاجأو بدألا

 . هل هجو ال ًاقلطم منملاف

 : يدوهمسلا ديسلا ةمالعلا هركذ ام هتافو دعب ديلي هب لسوتلا ةحص ىلع ةلادلا ةلدألا نمو

 ًأطحق ةئيدملا لهأ طحق : لاق ءازوجلا يبأ نع هحيحص يف يمرادلا ىور : لاق ثيح افولا ةصالخ

 ىلإ ةوك هنم اولعجاف لَك هللا لوسر ريق ىلإ اورظنا تلاقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ اوكشف ٠ ًاديدش

 ىتح لبإلا تنمسو بشعلا تبن ىتح اورطمف اولعفف فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ء ءامسلا

 لهأ ةنس بدجلا دنع ةوكلا حتفو : يغارملا ةمالعلا لاق .قتفلا ماع يمسف « .محشلا نم تقتفت
 ْ . ءامسلاو فيرشلا ربقلا نيب ًالئاح فقسلا ناك نإو ةرجحلا لفسأ يف ةوك نوحتفي ةنيدملا

 كانه عامتجالاو فيرشلا هجولل هجاوملا بابلا حتف مويلا مهتنسو : يدوهمسلا ديسلا لاق

١ 18 



 .ىلاعت هللا دنع هردق ةعفرل هبر ىلإ هب عافشتسالاو لِي يبنلاب لسوتلا الإ دصقلا سيلو

 ههاجبو ِةيلَب هب عفشتلاو لسوتلا نإ :افولا ةصالخ يف يدوهمسلا ديسلا ةمالعلا ًاضيأ لاقو
 بتك يف ةعبرألا بهاذملا ءاملع نم ريثك ركذو .نيح اصلا فلسلا ةريسو نيلسرملا ننس نم هتكربو
 ىلاعت هللا ىلإ لسوتيو فيرشلا ربقلا لبقتسي نأ رئازلل نسي هنأ ٍةْيَي يبنلا ةرايز مهركذ دنع كسانملا

 . لو هب عفشتسيو هتاجاح ءاضقو هبونذ نارفغ يف

 لكو ةنييع نب نايفس نع ًاضيأ يورم وهو .يبتعلا نع ءاج ام لوقي ام نسحأ نمو :اولاق
 لحم سيلو : لاق ةروهشملا يبتعلا ةصق ركذ نأ دعب مث .هنع هللا يضر يعفاشلا خياشم نم |هبنم
 لحم امنإو .يئارلا ىلع هابتشالا لوصح لامتحال ماكحأ اهب تبثت ال اهنإف ايؤرلا لالدتسالا
 رهوجلا» يف رجح نبا ةمالعلا لاق . يبارعألا هلاق امب نايتإلا رئازلل اونسحتسا ءاملعلا نوك لالدتسالا
 ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع نع ىور هنأ يناعمسلا ديعس بأ نع ظافح ا ضعب ىورو «مظنملا
 ةالصلا لضفأ هنكاس ىلع فيرشلا ريقلا ىلع ىمرف يبارعأ مهءاج مايأ ةثالثب ِهيكَي هنفد دعب مهخأ
 انيعو ام هللا نع تيعوو كلوق انعمسف تلق هللا لوسر اي لاقو هسأر ىلع هبارت نم ىثحو .مالسلاو
 هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو# :ىلاعت هلوق كيلع هلزنأ ايف ناكو .كنع
 يل رفغتست كتثجو يسفن تملظ دقو [14 :ءاسنلا] «اييحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو
 ديؤيو .ىرخأ قيرط نم اضيأ يلع نع كلذ ءاجو كل رفغ دق نأ فيرشلا ربقلا نم يدونف ءيبر ىلإ
 ضرعت مكل ريخ يتافوو .مكل ثدحيو نوثدحت .مكل ريخ يتايح» : هلوق نم ِةَِقَي هنع حص ام كلذ
 . «مكل ترفغتسا رش نم تيأر امو .هللا تدمح ريخ نم تيأر ام .مكلامعأ يلع

 فيرشلا فقوملا كلذ يف ةبوتلا رئازلا ددجي نأ بحتسي هنأ ةرايزلا بادآ يف ءاملعلا هركذ اممو
 رثكيو اهلوبق يف ّلجو ٍّرع هبر ىلإ يي هب عفشتسيو ءاحوصن ةبوت اهلعجي نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسيو
 هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو» : ىلاعت .هلوق ةوالت دعب عرضتلاو رافغتسالا
 هللا لوسر اي كدفو نحن نولوقيو [14 :ءاسنلا] «اميحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو
 اي انل سيلف ءانبولق ملظأو انروهظ لقثأ امم كب عافشتسالاو كربتلاو كقح ءاضقل كانئج كراوزو
 نأ هلأساو كبر دنع انل عفشاو انل رفغتساف .هلصن كباب ريغ ءاجر الو هلمؤن كريغ عيفش هللا لوسر
 . نيلماعلا ءاملعلاو نيحاصلا هدابع ةرمز يف انرشحيو انتابلط رئاسب انيلع نمي

 انأو كبيبح اذه نإ مهللا :لاقو .فيرشلا ريقلا ىلع فقو ًايبارعأ نأ ًاضيأ مظنملا رهوجلا يفو
 يل رفغت مل نإو ,كودع بضغو كدبع زافو كبيبح رس يل ترفمغ نإف .كودع ناطيشلاو .كدبع
 كودع ىضرتو كبيبح بضغت نأ نم مركأ براي تنأو .كدبع كلهو كودع يضرو كبيبح بضغ
 ىنقتعأف نيملاعلا ديس اذه نإو .هربق ىلع اوقتعأ ديس مهيف تام اذإ برعلا نإ مهللا : كدبع كلبتو
 اذه نسحب كل رفغ دق هللا نإ :برعلا اخأ اي نيرضاحلا ضعب هل لاقف «نيمحارلا محرأ اي هربق ىلع
 .لاؤسلا

 نم لضفأ ءاعدلاو ةرايزلا تقو كي فيرشلا ءربق لابقتسا نأ ًاضيأ كسانملا ءاميلع ركذو
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 لابقتسا نم لضفأ فيرشلا ريقلا لابقتسا نإ مالا نب لامكلا ققحملا ةمالعلا لاق . ةلبقلا لابقتسا

 مامإإلا هاور امب دودرمف لضفأ ةلبقلا لابقتسا نأ هنع هللا ىضر ةفينح يبأ مامإلا نع لقن ام امأو ةلبقلا

 رهظلا لعجو مركملا ربقلا لابقتسا ةئسلا نم :لاق هنأ [هنع هللا يصر رمع نبا نع هدنسم يف هسفن

 ةفينح يبأ مامإلا نع فيرشلا ربقلا لابقتسا بابحتسا لقنف .ةعامج نبا كلذ ىلإ هقبسو .ةلبقلل
 . ءيشب سيل لاقو .ةلبقلا لبقتسي هنإ ينامركلا لوق درو .ًاضيأ

 ملعي هريق يف يح و هنأ ىلع نوقفتم انأب ًاضيأ ربقلا لابقتسال لدتسيو : مظنملا رهوجلا يف لاق
 هترايز نيح رمألا نوكي اذكف .ةلبقلا رابدتساو هلابقتسا الإ رئازلا عسي مل ايح ناكول لي وهو «هرئازب
 ةبلطلا نأ ةلبقلل لبقتسملا مارحلا دجسملاب ءالعلا نم سردملا يف انقفتا اذإو نب فيرشلا هريق يف

 كلام مامإلا لوق مدقت دقو .اعطق كلذب ىلوأ اذهف يلب هب كلاب مف .ةبعكلا نوربدتسيو هنولبقتسي

 لب ؟ىلاعت هللا ىلإ مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو .هنع كهجو فرصت مو :روصنملل هللا همحر

 .هب عفشتساو هلبقتسا

 ربقلا دنع ءاعدلا بابحتساب ةحفاط ةيكلاملا بتك نإ بهاوملا حرش يف يناقرزلا ةمالعلا لاق

 للاعت هللا امهمحر يعفاشلاو ةفينح يبأ مامإلا بهذم نع لقن مث ؛ةلبقلل ًاربدتسم هل ًللبقتسم

 دنع حجارلاو .,بهذم ءاملع نيب فالتخا هيفف دمحأ مامإلا بهذم امأو .كلذ لثم روهمجلاو

 دنع حجرملا نإف «لسوتلا يف لوقلا اذكو .بهاذملا ةيقبك فيرشلا ربقلا لبقتسي هنأ مهنم نيققحملا

 ةلبانحلا دنع حجرملا نوكيف كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا ةحصل هبامحتسا لب .هزاوج مهنم نيققحملا

 . ةثالثلا بهاذملا لهأ هيلع امل اقفاوم

 عنم هنأ هنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع لقن مهضعب نأ نم هريسفت يف يسولألا هركذ ام امأو

 بابحتساب ةحفاط مهبتك لب .هبهذم لهأ نم دحأ مامإلا نع هلقني مل ذإ حيحص ريغ وهف لسوتلا

 بمهاذملا صوصن يكبسلا مامإلا طسب دقو .كلذب رتغت نأ كايإف ,ربتعم ريغ فلاخملا لقنو لسوتلا

 . تئش نإ هعجارف «مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» ىمسملا : هباتك يف لسوتلا بابحتسا يف ةعبرألا

 كنإ مهللا :لاقو هلي فيرشلا هربق ىلع يبارعأ فقو : ينالطسقلا مامإلل ةيندللا بهاوملا يفو

 اذه اي :فتاه هب فتهف كبيبح ربق ىلع رانلا نم ىنقتعأف كدبع انأو كبيبح اذهو ديبعلا قتعب ترمأ

 ,كتقتعأ دقف بهذا ؛نينمؤملا نم ينعي :قلخلا عيمجل قتعلا تلأس اله ؟كدحو كل قتعلا لأست
 :امهو .رخآلا تيبلا يناقرزلا هحراشو .نيروهشملا نيتيبلا دحأ ينالطسقلا دشنأ مث

 رارحأ قتع مهوقتعأمهقر يف مهديبع تباش اذإ كولملا نإ
 رانلا نم ينقتعاف قرلا يف تبش دق 2 امرك اذب ىلوأ يديس اي تنأو

 بر اي لاقف . لَك هربق ىلع مصألا متاح فقو : لاق يرصبلا نسحلا نعو بهاوملا يف لاق مث

 كانلبق دقو الإ انبيبحربق ةرايز يف كل انذأ ام ءاذه اي : يدونف ,نيبئاخ اندرت الف ٍةِكَذ كيبن ريق انرز انإ

 . مكل اروفغم راوزلا نم كعم نمو تنأ عجرأف

 نم نأ انغلب :لوقي ءاحلصلاو ءاملعلا نم تكردأ نم ضعب تعمس :كيدف يبأ نبا لاقو
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 اونمآ نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ# :ةيألا هذه لاقف كَي يبنلا ربق دنع فقو

 .ةرم نيعبس اطوقي ىتح دمحم اي كيلع هللا ىلص لاقو [57 : بازحألا] «|يلست اوملسو هيلع اولص
 0 «نالف اي كيلع هللا ىلص : كلم هادان

 نم ناكو كو يبالا اب نم كيدف نأ نباو هلع ايو ايح همساب هئادن نع يبالل دمعي هلوق

 لاق . ننسلا بتك نم امهريغو نيحيحصلا يف مهنع يورملا نم وهو .نيروهشملا تاقثلا ةمئألا

 . يقهيبلا هنع هاور كيدف يبأ نبا نع بهاوملا يف هلقن يذلا اذهو ءحيحصلا

 يبن اي .كيبنب كيلإ عفشتسأ ينإ مهللا :لاق اذإ يعادلا نأ يناقرزلل بهاوملا حرش يفو
 . هل بيجتسا كبر دنع يل عفشا ةمحرلا

 بلطو خيي هب لسوتلا نأ اهفلخ و ةمألا فلس نع ةيورملا صوصنلا هذه نم كل حضتا دقف

 دعبو هقلخن لبق عقاو هب لسوتلا نأو  تابرقلا مظعأ نم اهنأو .مهنع ةتباث هترايزو هنم ةعافشلا

 صوصنلا نم هانركذ اب لطبف .اهركذب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف امهريغو نيحيحصلا يف ةمايقلا موي
 هللا محريو :بهاوملا يف لاق .نينمؤملا ىلع هب سبلو هارتفا امو باهولا دبع نب دمحم هعدتبا ام عيمج

 :لاق ثيح رباج نبا

 حيبذ ءالفلا لان هلجأ نمو هرونل ليلخلا رانلا ترص امو

 كردي وأ ىصحي نأ نم رثكأ هتافو دعبو هتايح يف كي هب لسوتلاف : بهاوملا يف لاق مث

 نامعنلا نب هللا دبع يبأ خيشلل «مانألا ريخب نيثيغتسملا يف مالظلا حابصم» باتك يفو :لاق.ء ءاصقتساب

 . هلك .يبنلاب هلسوت ةكربب هل تلصح يتلا تاكربلا نم اريثك بهاوملا يف ركذ مث .كلذ نم فرط

 يف انايبأ دشنأو هب يقستسي لكي يبنلا ىلإ ءاج ايبارعأ نأو هنع هللا ىضر سنأ نع يقهيبلا ىورو

 :اهرخآ

 لسرلا ىلإ الإ قلخلا رارف نيأو انرارف كيلإ الإ انل سيلو
 يقر ىتح هءادر رجي ماق تايبالا يبارعألا هدشنأ ام سنأ لاق لب .تيبلا ا ا ياس ركذي ملف

 وبأ ناك ول» كك لاق رطملاب باحسلا تباجناف هللا اعدف .طحقلا د لل اكشو يبارعألا ءاج امل

 : هلوق تدرأ كناك هللا لوسر اي هنع هللا يضر لع لاف ؟هلوق اندشني نم .«هانيع ترقل ًايح بلاط

 كلذ يف ناكولو ههجوب مامغلا يقستسي هلوق الو تيبلا داشنإ ركني ملو هِي يبنلا هجو للهتف

 لض



 اهب حدم ةديصق ةلمج نم بلاط يبأ نم تيبلا ءاشنإ ببس ناكو .هداشنإ بلطي مو هركنأل كارشإ

 مهيلع قدودغاف و يبنلاب لسوتو بلاط وبأ مهب ىقستساف طحق مهباصأ ًاشيرق نأ هي يبنلا

 سابع نبا نع حصو ؛ةديصقلا كلت بلاطوبأ أشناف ِةْيكَب يبنلا ةثعب لبق كلذ ناكو رطملاب باحسلا

 هكردأ نم رمو دمحمب نمآ ىسيع اي : مالسلا هيلع ىسيع ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ :لاق هنأ اهنع هللا يضر

 برطضاف ءاملا ىلع شرعلا تقلخ دقلو رانلاو ةنجلا تقلخ ام دمحم الولف هب اونمؤي نأ كتمأ نم

 اذه و هل ناك اذإف : مظنملا رهوجلا يف لاق .نكسف هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال هيلع تبتكف

 نأ رابحألا بعك نع يراخبلا ىلع هحرش يف ينالطسقلا ركذو ؟هب لسوتي الفأ ةيصوصخلاو لضفلا

 يف ىتح عورشم لسوتلا نأ كلذب ملعف .مهيجن تيب لهأب اوقستسا اوطحق اذإ اوناك ليئارسإ ينب
 صخش دنع لسوت نم نأ ترج ةداعلا نإ :افولا ةصالخ يف يدوهمسلا ديسلا لاقو «ةقباسلا ممألا

 زاج اذإو ءهنم ىلعأ وه نم ىلإ هاج هل نمب هجوتي دقو . هتجاح ىضقيو هلجأل همركي هدنع ردق هل نمي

 مهيلع قبطأف راغ ىلإ اووأ نيذلا ةثالثلا ثيدح يف يراخبلا حيحص يف امك ةحلاصلا لامعألاب لسوتلا

 .مهيلع راغلا تدس يِنلا ةرخصلا تجرفناف هل لمع ىجرأب ىلاعت هللا ىلإ مهنم دحاو لك لسوتف

 نمؤملاف «هتافو دعب وأ هتايح يف كلذ ناك ءاوس لئاضفلاو ةوبنلا نم هيف امل ىلوأو قحأ ِةئي هب لسوتلاف

 لسوتلا زوجي :نولوقي لسوتلل نوعناملا ءالؤهو .تالامكلا تعمج ىتلا هتوبن ديري امنإ هب لسوت اذإ
 سابعلاب لسوت هنع هللا يضر رمع نإف ,ىلوأ ةلضافلا تاوذلاف ءًاضارعأ اهنوك عم ةحلاصلا لابعألاب

 نم عناملا امف ةح اصلا لامعألاب لسوتلا زاج اذإ ممل لوقنف كلذ مهل انملس ول ًاضيأو .هنع هللا يضر

 ىلع تمظعو لايك لك تقاف يتلا تالامكلاو ةلاسرلاو ةوبنلا نم هب ماق ام رابتعاب في يبنلاب اهزاوج

 هلثمو .هيف نذإلا ىلعو كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا نم تبث ام عم لآملاو لاخلا يف حلاص لمع لك

 نوح اصلا هللا دابعو ءايلوألا اذكو , نيعمحأ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص نيلسرملاو ءايبنألا رئاس

 بر هلل ةفرعملاو نيقيلاو ةعاطلا بتارم ىلعأ ةزايحو ةيربلا بر ةبحمو ةيسدقلا ةراهطلا نم مهيف ال

 جئاوح مهب لسوتلاب ىلاعتو هناحبس يضقيف نيبرقملا هللا دابع نم مهنوكل ببس هلك كلذو ؛نيملاعلا

 هللا ريغ ريثأت ةمهوملا ظافلألا بانتجاو لماكلا بدألا عم لسوتلا كلذ نوكي نأ يغبنيو .نينمؤملا

 . ىلاعت

 اهيفو ,ريبكلا يف يناربطلا اهاور يتلا هنع هللا يضر براق نب داوس ةصق لسوتلا زاوج ةلدأ نمو

 : اهيف يتلا هتديصق خلي هللا لوسر دشنأ براق نب داوس نأ

 بئاغ لك ىلع نومأم كنأو  هريغ بر ال هللا نأ دهشأف

 بياطألا نيمركألا نبا اي هللا ىلإ ةليسو نيلسرملا ىدأ كنأو

 بلئاوذلا بيش هيف اميف ناك نإو .لسرمريخاي كيتأيامبانرمف

 براق نبداوس نع ًاليتف نغمب ةعافش وذال موي ًاعيفش يل نكو

م اذكو ءًاعيفش يل نكو هلوق الو ةليسو نيلسرملا ىندأ هلوق لكي هللا لوسر هيلع ركني ملف
 ةلدأ ن

 : اهيف تلاق تايبأب يي هتافو دعب هتثر اهنإف و يبنلا ةمع اهنع هللا يضر ةيفص ةيثرم لسوتلا

 ايفاج كتملواربانب تنكو انؤاجر تنأ هللا لوسر اي الأ

١ 71 



 ركني لو «مهنع هللا يضر ةباحصلا ةيثرملا كلت عمسو ءانؤاجر تنأ :اهلوق عم ءادنلا اهيفف

 .انؤاجر تنأ هللا لوسر اي :اهوق دحأ اهيلع

 «نامعنلا ةفينح يبأ مامإلا بقانم يف ناسحلا تاريخلاب» ىمسملا هباتك يف رجح نبا ةمالعلا لاق
 ةفينح يبأ مامإلاب لسوتي ناك دادغبب وه مايأ يعفاشلا مامإلا نإ :نيرشعلاو سماخلا لصفلا يف

 دقو . هتاجاح ءاضق يف هب ىلاعت هللا ىلإ لسوتي مث هيلع ملسيف هروزي هحيرض ىلإ ءيجي هنع هللا يضر
 ,كلذ نم دمحأ مامإلا نبا هللا دبع هنبا بجعت ىتح امبنع هللا يضر يعفاشلاب دمحأ مامإلا لسوت تبث
 لهأ نأ يعفاشلا مامإلا غلب املو .ندبلل ةيفاعلاكو سانلل سمشلاك يعفاشلا نإ دمحأ مامإلا هل لاقف

 هللا يضر يلذاشلا نسحلا وبأ مامإلا لاقو ,مهيلع ركني مل كلام مامإلاب ىلاعت هللا ىلإ نولسوتي برغملا

 ركذو «يللازغلا مامإلاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتيلف اهءاضق دارأو ةجاح ىلاعت هللا ىلإ هل تناك نم : هنع

 يعفاشلا مامإلا نأ «ةقدنزلاو لالضلا لهأل ةقرحملا قعاوصلاب» : ىمسملا هباتك يف رجح نبا ةمالعلا
 :لاق ثيح ىوبنلا تيبلا لهأب لسوت هنع هللا ىضر

 يتليسو هيلإ مهو | يتعيرذ يبنلا لآ
 يتفيحص نيميلا ديب ادع يطعأ مه وجرأ

 يف «بابحألا عمجم» ىمسملا :هباتك يف يولعاب مشاه دمحم نب رهاط ديسلا ةمالعلا ركذو
 هيلع ظفحي امع هلأسف ةزعلا بر مانملا يف ىأر هنأ ,نئسلا بحاص يذمرتلا ىسيع يبأ مامإلا ةمجرت
 ةمرحب يهلإ : حبصلا ضرف ةالص لبق رجفلا يتعكر ةالص دعب لق يل لاقف لاق ؟هيلع هافوتيو ناميإلا
 ماركإلاو لالجلا اذ اي مويق اي يح اي هيف انأ يذلا مغلا نم ينجن هيبأو همأو هينبو هدجو هيخخأو ن "بسلا

 لوقي يذمرتلا مامإلا ناكف ؛نيمحارلا محرأ اي هللأ اي هللأ اي هللأ اي كتفرعم رونب يبلق ييحت نأ كلأسأ

 ل ًاعونمم لسوتلا ناك ولف هيلع ةبظاوملا ىلع مهثحيو هب هباحصأ رمأيو حبصلا ةالص دعب ًمئاد كلذ

 لسوتلا ينعأ رمألا اذه لب .هب ىدتقي ةجح مامإوهو .هيلع ةبظاوملاو هلعفب رمأ الو مامإلا اذه هلعف

 هلك يبنلا نأ» يوونلل راكذألا يفو . نوركتملا ءالؤه ءاج ىتح فلخلاو فلسلا نم دحأ طق ه هركني مل

 ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج بر مهللا :ًاثالث رجفلا يتعكر دعب دبعلا لوقي نأ رمأ
 . «رانلا نم ينرجأ كي دمحمو

 هناحبس وهف الإو .ءاعدلا لوبق يف مهم لسوتلل ركذلاب ءالؤه صخ راكذألا حرش يف لاق

 مامإلل رحبلا بزح حرش ينو .عورشملا لسوتلا نم هنأ كلذ مهفأف تاقولخملا عيمج بر ىلاعتو
 مهتببحأ ىتح كوبحأ امو كوبحأ مهنإف مهب كيلإ لسوتن انإ مهللا :رايخألا نم ريثك ركذ دعب قورز
 ةلماكلا ةيفاعلا عم كلذ انل ممتف كيف مهبح ىلإ لصن مل نحنو كبح ىلإ اولصو مهايإ كبحبف
 ةبعكلا بر مهللا : هلوق ىلع لمتشم ءاعد نيفراعلا ضعبلو .نيبمحارلا محرأ اي كاقلن ىتح ةلماشلا

 ءاعدلا اذه برج دقو «يريرسو يرسو يتريصبو يرصب رون اهينبو اهلعبو اهيبأو ةمطافو اهينابو
 ريثأت ال يهو .ةيداعلا بابسألا نم كلذو .هرصب هللا رون لاحتكالا دنع هركذ نم نأو .رصبلا ريونتل
 يولاو عيشلل نيبس بارشلاو ماعطلا لعج لاعت هلل نأ امكذ هل كيرش ال هدحو هللا وه رثؤملاو اهل

 ًاضيأ لعج تاجردلا لينو ةداعسلل اببس ةعاطلا لعج اكو .ىلاعت هدحو هللا وه رثؤملاو امهر يثأت ال
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 الو رفك كلذ يف سيلف تاجاحلا ء ءاضقل اببس مهميظعت رمأو هللا مهمظع نيذلا رايخألاب لسوتلا
 مو لسوتلا ىلع ةلمتشم اهلك اهدجو مهدارو وأو مهتيعدأو فلخلاو فلسلا راكذأ عبتت نمو كارشإ

 لسوتلا نم ةمآلا رباكأ نم عقو ام انعبتت ولو ,نوركتنملا ءالؤه ءاج ىتح مهيلع دحأ كلذ ركني

 ةياغ هيف ككشتملل رمألا حضتيل كلذ يف تلطأ امناو . ةيافك ركذ اميفو فحصلا كلذب تأالتمال

 مهنوليمتسي تاهبش سانلا نم ريثك ىلإ دوقلي باهولا دبع نب دمحم عابتأ نم اريثك نأل .حاضتالا

 الف مهتاهبش لوبق نم هظفح هللا دارأ نم صوصنلا هذه ىلع ففي نأ ىسعف لطابلا مهداقتعا ىلإ اهم

 . اهاطبإ يف ةجحلا مهيلع ميقيو اهيلإ تفتلي

 ةثاغتسالا وأ عفشتلا وأ لسوتلا ظفلب نوكي نأ نيب لسوتلا يف قرف الو : مظنملا رهوجلا يف لاق

 .اهاج هنم ىلعأ وه نم ىلإ هاحلا يذب لسوتي دقو .ةلزنملا ولع وهو .هاجلا نم هجوتلا نأل ,هجوتلا وأ
 ناك نإو هريغ نم ثوغلا هل لصحي نأ هب ثاغتسملا نم بلطي ثيغتسملاو ثوغلا بلط ةثاغتسالاو

 |مب دصقي الو كلذ ريغ نيملسملا بولق يف ىنعم امل سيل هريغبو فيي هب ةثاغتسالاو هجوتلاف هنم ىلعأ
 يف هب ثاغتسملاو ةيفاعلا هللا لأسن . هسفن ىلع كبيلف كلذل هردص حرشني ل نمف .هاوس مهنم دحأ

 ثاغتسم ىلاعتو هناحبس وهف .ثيغتسملا نيبو هنيب ةطساو وهف يني يبلا امأو ٠ ىلاعت هللا وه ةقيقحلا

 وهف ءابسكو اببست هنم ثوغلاو ازاجم هب ثاغتسم قي يبنلاو .اداجيإو اقلخ هنم ثوغلاو ,ةقيقح هب

 اقلخ تيمر امو يأ 1١ : :لافنألا] *« ىمر هللا ٍنكلو تيمر ذإ تيمر اموإ# :ىللاعت هلوق دح ىلع
 نكلو مهولتقت ملف# : ىلاعت هلوق اذكو .اداجيإو اقلخخ ىمر هللا نكلو ًابسكو ًاببست تيمر ذإ ًاداجيإو

 نايبل ةنسلا ءيجت ام اريثكو «مكلمح هللا نكلو مكتلم انأ ام» :  هلوقو /١٠١[ : لافنألا] # مهلتق هللا

 لخدي نلو» : لك هلوقك ازاجم هيلإ دنسيو .هبستكم ىلإ لعفلا ةفاضإب ميركلا نآرقلا ءيجيو ةقيقحلا

 نايب ةيآلاف [ر"“” : لحنلا] #نولمعت متنك امب ةنحلا اولخدا# :ىلاعت هلوق عم «هلمعب ةئحلا دحأ

 . ىلاعت هللا ىلضف وهو يقيقحلا ببسلل نايب ثيدحلاو .هل ريثأت ال يذلا ىداعلا ببسلل

 هيف كش ال مولعم رمأ بسكلا رابتعاب ثوغ هنم لصحي نمل ةئاغتسالا ظفل قالطإف ةلمجلابو
 ينثغأ تلق اذإو .داجيإلاو قلخلا رابتعاب يقيقحلا دانسإلا ديرت هللأ اي ينئغأ تلق اذإف ءاعرش الو ةغل

 مالك تعبتت ولو ,ةعافشلاب ببستلاو طسوتلاو بسكلا رابتعاب يزاجملا دانسإلا ديرت هللا لوسر اي
 رشحلا ثحبم يف يراخبلا حيحص يف رم ام هنمو .كلذ نم ًاريثك ًائيش تدجول ةمئألاو ءايلعلا

 لمأتف لَو دمحمب مث ىسومب مث مدآب اوثاغتسا كلذك مه [نيب» ةمايقلا موي باسحلل سانلا فوقوو

 حصو «ىلاعت هللا وه ةقيقح هب ثاغتسملا ذإ يزاحم دانسإإلا نإف «مدآب اوثاغتسا» : هلوقب دلك هريبعت

 ال نوراق ةصق يف ءاجو «ينوثيغأ» ةياور ٍيفو «ينونيعأ هللا دابع اي» : لوقي نأ انوع دارأ نمل لت هنع
 هثغي مل ثيح هللا هبتاعف هيذخ ضرأ اي لوقي راصو هثعب ملف مالسلا هيلع ىبسومب ثاغتسا هنأ هب فسخ

 ىلإو ٠ يقيقح دانسإ ىلاعت هللا ىلإ ةئاغإلا دانسإف هتثغأل يب ثاغتسا ولو هثغت ملف كب ثاغتسا هل لاقو

 ملعي كك يح وه ذإ هنم ءاعدلا بلط قي هب لسوتلا ىنعم نوكي دقو . يزاجم مالسلا هيلع ىسوم
 ربق ىلإ ءاج هنأ هيف روكذملا هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب ثيدح مدقت دقو .هلأسي نم لاؤس

 ءاعدلا هنم بلطي كج هنأ ملعف ٠ مهل هللا عدا يأ .كتمأل قستسا هللا لوسر اي :لاقو ُهَِ يبنلا

 يف ببستلا ىلع هتردق عم هلأسي نم لاؤسب هملعل هتايح يف هنم بلطي ناك امك تاجاحلا لوصحب
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 لبق ريخ لك يف هب لسوتي ٍَي هنأو .لجو ّرع هبر ىلإ هتعافشو هئاعدو هلاؤسب هيف لثئس ام لوصح
 امن اذه لكو .هبر ىلإ عفشيف ةمايقلا تاصرع يف اذكو .هتافو دعبو هتايح يف هدعبو ملاعلا اذهل هزورب

 دنع عينملا ردقلاو عيسولا هاجلا هل هِي وهف .هنم نيعناملا روهظ لبق عامجإلا هب ماقو رابخألا هب ترتاوت

 نم ةرايزلاو لسوتلا عنص نأ نيمو رحملا صعب ليخن امأو .هالوأو هايج امي هيلع معنملا هالومو ةديس

 ةرايزلاو لسوتلاف «لطاب دساف ليخت وهف كرشلا ىلإ يدؤي امم كلذ لعف نأو ,ديحوتلا ىلع ةظفاحملا

 كلذ منمب لئاقلاو «ةتبلأ روذحم ىلإ يدؤي ال ءارغلا ةعيرشلا بادآ ىلع ةظفاحملا عم |هنم لك لعن اذإ

 هنأ نودقتعي ةرايزلاو لسوتلل نيعناملاءالؤه نآكو قي هلوسر لعو ىلاعت هللا ىلع لوقتم ةعيرذلل ادس

 ءميظعتلا عاونأ لعأب ميركلا نارقلا يف دلي يبنلا مظع ىلاعت هللا نإف .نولوقي [ى رمألا سيلو

 نم ءيشب هفصن ال نأ انيلع بجي معن .هميظعتب رمأو ىلاعت هللا همظع نم مظعن نأ انيلع بجيف

 :لاق ثيح يريصوبألا خيشلا هللا محرو ؛ةيبوبرلا تافص

 مكتحاو هيفًاأحدم تئش تئشامي مكحاو مهيبن يف ىراصنلا هتعداام عد

 مظعأ نم كلذ لب .كارشإلاو رفكلا نم ءيش ةيبوبرلا تافص ريغب هِي هميظعت يف سيلف

 همالسو هللا تاولص نيلسرملاو ءايبنألاك ىلاعت هللا مهمظع نم لك اذكهو .تابرقلاو تاعاطلا

 رئاعش مظعي نمو# :ىلاعت هللا لاق .نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو ةكئالملاكو .نيعمجأ مهيلع

 دنع هل ريخ وهف هللا تامرح مظعي نمو# :ىلاعت لاقو [؟ : جحلا] *بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا

 اهنإف مالسلا هيلع ميهاربإ ماقمو دوسألا رجحلاو ةمظعملا ةبعكلا كلذ نمو [“* : جحلا] #«هبر

 .دوسألا رجحلا ليبقتو «يناريلا نكرلا سمو تيبلاب فاوطلاب اهميظعتب ىلاعت هللا انرمأو راجحأ
 مل هلك كلذ يف نحنو . مزتلملاو ةبعكلا بابو راجتسملا دنع ءاعدلل فوقولابو , ماقملا فلخ ة ةالصلابو

 هللا ىوس دحأل كلذ نم ءيبث تبثي الف ارض الو ًاعفن الو هريغل اريثأت دقتعن مل ىلاعت هللا الإ دبعن

 . ىلاعت

 .قلخلا رئاس نع هتبتر عفرو لكي يبنلا ميظعت بوجو :امهدحأ :نيرمأ انه نأ لصاحلاو

 .هقلخخ عيمج نع هلاعفأو هتافصو هتاذب درفنم ىلاعتو كرابت برلا نأ داقتعاو ةيبوبرلا دارفإ : يناثلاو

 نيذلا نيكرشملاك كرشأ دقف كلذ نم ءىبث يف ىلاعتو هناحبس ىرابلا ةكراشم قولخم يف دقتعا نمف
 هتبترم نم ءيش نع ِِكَو لوسرلاب رصق نمو .ةدابعلا اهقاقحتساو مانصألل ةيهولألا نودقتعي اوناك
 رع يرابلا تافص نم ءيشب هفصي ملو ميظعتلا عاونأب هميظعت يف غلاب نم امأو .رفك وأ ىصع دقف

 طارفإ ال يذلا لوقلا وه كلذو .ًاعيمج ةلاسرلاو ةيبوبرلا بناج ىلع ظفاحو قح ا باصأ دقف ّلجو

 ٍلقعلا زاجملا ىلع هلمح بجي ىلاعت هللا ريغل ءيش دانسإ نينمؤملا مالك يف دجو اذإو .طيرفت الو هيف

 اذإو# :ىلاعت هلوق كلذ نمف ,ةنسلاو باتكلا يف لمعتسم يلقعلا زاجملا ذإ مهريفكت ىلإ ليبس الو

 يف ببس اهنأل يلقع زاحجب تايآلا ىلإ ةدايزلا دانسإف [؟ :لافنألا] «ًاناميإ مهت :داز هتايآ مهيلع تيلت
 : لمزملا] «ًابيش نادلولا لعجي ًاموي» : لاعت هلوقو «هدحو لاعت هللا وه ةقيقح ديزي يذلاو ,ةدايزلا

 . مويلا يف عقاو روكذملا لعجلاف ءًابيش مهلعجل لحم مويلا نأل .يلقع زاجم مويلا ىلإ لعجلا دانسإف [
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 [14 : حون] «ًاريثك اولضأ دقو ًارسنو قوعيو ثوغي الوإ : ىلاعت هلوقو ىلاعت هللا وه ةقيقح لعاجلاو
 هللا وه لضملاو يداملاو .لالضإلا لوصح يف ببس اهنأل ىلقع زاجم مانصألا ىلإ لالضإلا دانسإف
 ءانبلا دانسإف [" :رفاغ] احرص يل نبا ناماه اي : نوعرف نع ةياكح ىلاعت هلوقو .هدحو ىلاعت
 . ةلعفلا وه امنإ ينابلاو ,هسفنب ىنبي الو رمأي رمآ وهف ببس هنأل ٍيلقع زاجم ناماه ىلإ

 دانسإلا نيب قرفلا فرعي نمت ناكو اهيلع فقو نم هفرعي ريثك ءيش اهيفف ثيداحألا امأو
 دحوم نم دانسإلا كلذ رودص نإ :ءاملعلا لاقو .اهلقنب ةلاطإلا ىلإ ةجاح الف يزاجملاو يقيقحلا
 هدحو هللا وه مهلاعفأو دايعلل قلاخلا نأ داقتعاوه حيحصلا داقتعالا نأل ًايزاجي ادانسإ هلعج يف فاك

 «ضحملا ديحوتلا وه داقتعالا اذهف تيمل الو يحل ال هاوس دحأل ريثأت ال مهلاعفأو دابعلل قلاخلا وهف
 يحلا نأ داقتعا عم تيملاو يحلا نيب قرفلا امأو .كارشإلا يف عقي هنإف اذه ريغ دقتعا نم فالخب

 ,مهمعزب ديحوتلا ىلع ةظفاحملا نوديري نيذلا ءالؤه ناك ولف «ةلزتعملا داقتعا وهف هسفن لاعفأ قلخي
 ريغ ريثأت ةمهوملا ظافلألا نع ةماعلا عنم ىلع نورصتقي ةعيرذلا دسو ةمهوملا ظافلألا عنم مهدارم نأو
 عم لسوتلا مهل نوزيجيو .يلقعلا زاجملا ىلع لمحت مهنم تردص اذإف اذه عمو ءابدأت ىلاعت هللا

 ةحيحصلا ثيداحألل مداصم وهف ةيلكلاب هنم عنملا امأو .هجو مهمالكل ناكل بدألا ىلع ةظفاحملا

 ققاشي نمو# :ىلاعت هللا لاق . مظعألا داوسلاو روهمجلا عابتاب كيلعف .فلخلاو فلسلا لعفلو

 «اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤم لا ليبس ريغ عبتيو ىده ا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا
 منغلا نم بئذلا لكأي امنإف مظعألا داوسلاب مكيلع» : لكك هللا لوسر لاقو ١١5[ :ءاسنلا]
 ةمالعلا ركذ دقو . «هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ردق ةعامجلا قراف نم» : ِةْكَي لاقو«ةيصاقلا

 داوسلا ةقرافم نم ريذحتلا يف ةريثك ثيداحأ «سيلبإ سيبلت» : ىمسملا هباتك يف يزوجلا نبا
 دارأ نم» :لاقف ةيباجلا يف بطخ هنأ ِةِلك يبنلا نع اههنع هللا يضر رمع نبا ثيدح اهنم : مظعألا
 ةجفرع ثيدح يفو «دعبأ نينثالا نم وهو دحاولا عم ناطيشلا نإف ةعامجلا مزليلف ةئحلا ةحوبحب
 فلاخي نم عم ناطيشلاو ةعامجلا ىلع هللا دي» : لاقي قي هللا لوسر تعمل لاق هثع هللا يصر

 ىلع هللا ديد :لوقي قلي هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر كيرش نب ةماسأ ثيدح «ةعامجلا

 نب ذاعم ثيدحو «منغلا نم ةاشلا بت بئذلا فطتخي امك نيطايشلا هتفطتخا مهنم ذاشلا دش اذإف . ةعامجلا

 ةاشلا ذخأي منغلا بئذك ناسنإلا بئذ ناطيشلا نإ» :لاق هنأ ِهَْج يبنلا نع هنع هللا يضر لبج
 يضر رذ يبأ ثيدحو ,دجسملاو ةماعلا ةعامجلاب مكيلعو باعشلاو مكايإف ةيئاثلاو ةيصاقلا ةذاشلا

 نم ريخ ةعبرأو .نينثا نم ريخ ةثالثو .دحاو نم ريخ نائثا» . لاق هنأ لك يبا نع هنع هلا

 ةرايزلاو لسوتلل نوركنملا ءالؤهف «ىده ىلع الإ ىتمأ عمجي نل ىلاعت هلل انإف ةعاجلاب مكيلعف ,ةث
 .نيكرشملا يف تلزن يتلا نآرقلا تايآ نم لك تأ ل اوفو مظعلا اسوة ارا

 نم ةمألا رثكأ ريفكت ىلإ كلذب اولصوتو .«لسوتلاو ةرايزلا مهنم عقت نيذلا نينمؤملا ىلع اهولمحف
 ام» :اولاق نيذلا نيكرشملا كئلوأ لثم مهنإ :اولاقو .قلخلا اوعو داهزلاو دابعلاو ءاحلصلاو ءاملعلا
 ىلاعت هللا ريغ ةيهولأ اودقتعا نيكرشملا نأ تملع دقو [" :رمزلا] « ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن
 كئلوأ لثم مهنولعجي فيكف داقتعالا اذه مهنم دحأ دقتعي ملف نونمؤملا امأو .ةدابعلا هقاقحتساو
 .[11 :رونلا] «ميظع ناتهب اذه كناحبسإ» .«نيكرشملا
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 يف لاق ىلاعت هللا نإ نولوقي مهنأ ِكَي هنم ةعافشلا بلط نم عنملا يف جراوخلا ءالؤه ةهبشو

 الإ نوعفشي الو# : ىلاعت لاقو [؟50 :ةرقبلا] #هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نم# :زيزعلا هباتك

 هل عفشي هنأ يف لي يبنلل نذإلا لوصح ملعي نيأ نم ةعافشلل بلاطلاف [18 :ءايبنألا] 4 ىضترا نمل

 اذه مهجاجتحاو . مهنم ةعافشلا بلطي ىتح ىضترا نم هنأ ملعي نيأ نمو .هنم ةعافشلا بلطي ىتح

 ناذألا دعب لاق نمل عفشي هنأ يف يقي هل نذإلا لوصح يف ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألاب دودرم

 موي لَم يبنلا ىلع ىلص نمو روهشملا ءاعدلا رخآ ىلإ ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا :ةماقإلاو

 : فَ هلوقك هتمأ ةاصعل ِةِلَي هتعافش يف ةحيرص ةريثك ثيداحأ تءاج لب ِةَي هربق راز نملو .ةعمجلا

 عيمجل ةتباث يهف فَي هتعافش يف لخدي هنإف ًانمؤم تام نم لكف «يتمأ نم رئابكلا لهأل ىتعافش»
 نأ ىلاعت هللا ىلإ ٍَي ىبنلاب ىلاعت هللا ىلإ لسوتي هنأك ةعافشلل بلاطلاف ءاهيف ٍةيكي هل نوذأمو نينمؤملا

 لئالدلا طسبب ليوطتلا ىلإ ةجاح الف .دنلكب هيبن هيف عفشيف «هيلع هللا هافوتي ىتح ناميإلا هيلع ظفحي

 . هتريصب تيمع نمل الإ رمألا حوضو عم كلذ يف

 تاومألاو نيبئاغلاو تاداجلل باطخلاو ءادنلا نإ :اولاقف .ءادنلا نم عنملا يف مهتهبش امأو

 ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألا لب كلذ يف مهل دنتسم الو ,لاملاو مدلا هب حابي يذلا ربكألا كرشلا نم

 ءاعدلا نأو ءاعد ىمسي تادامجلاو نيبئاغلاو تاومألل ءادنلا نأ اومعزو ءاذه مهلوق نالطب يف

 . نيدحوملا ىلع نيكرشملا يف تلزن يتلا ةينارقلا تايآلا نم اريثك اولمحو ةدابعلا خم ءاعدلا لب .ةدابع

 هنإف . نيدحوملا رثكأل ليلضتو نيدلا يف سيبلت مهنم هلك اذهو .تايآلا كلت نم ريثك كلذ مدقت دقو

 مكضعب ءاعدك مكنيب لوسرلا ءاعد اولعجن اله : ىلاعت هلوق يف امك ءاعد ىمسي دق ءادنلا ناك إو

 ءايحألا ءادن كلذ لمشل ةدابع ءادن لك ناك ولو .ةدابع ءادن لك سيل نكل [17 :رونلا] «اضعب

 وه ةدابع نوكي يذلا ءادنلا امنإو .كلذك رمألا سيلو ءاقلطم اعونمت ءادن لك نوكيف .تاومألاو

 يف عقوي يذلاف .هيدي نيب نوعضخيو هيلإ نوبغريف ةدابعلا هقاقحتساو هتيهولأ نودقتعي نم ءادن
 نمل ءادنلا درج امأو .ىلاعت هللا ريغل ريثأتلا داقتعاو ىلاعت هللا ريغ ةيهولأ داقتعا وه كارشإلا

 يف دراو هلك كلذو .دامج وأ بئاغ وأ تيمل ناك ولو «ةدابع سيل هنإف هريثأت الو هتيهولأ نودقتعي ال

 لكو ءاعد بئاغلاو داجلاو تيملا ءادن نإ مهلوقف .ةحيرصلا راثآلاو ةحيحصلا ثيداحألا نم ريثك

 امهنإف تيملاو يلا ءادن عنتمال ةدابع ءادن لك ناك ولو همومعو هقالطإ ىلع حيحص ريغ ةدابع ءاعد

 ريثأت الو ىلاعت هللا ريغ ةيهولأ نيملسملا نم دحأ دقتعي الو ءيش يف هل ريثأت ال اههنم الك نأ يف نايوتسم

 نم اريثك كل ركذأسو . هيدي نيب عوضخلاو هلالل ةبغرلا وه ةدابعلا خم وه يذلا ءاعدلاف هاوس دحأل

 نم ريثك مدقت نإو تادامجلاو نييئاغلاو تاومآلل باطخلاو ءادنلا اهيف ءاج ىتلا راثآلاو ثيداحألا

 أي» هيف نإف ءهنع هللا ىضر فينح نب نامثع هاور يذلا ريرضلا ثيدح اهنمف .هتداعإب سأب الف كلذ

 . كو هتافو دعب كلذ اولمعتسا مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ مدقتو «كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم

 هللا لوسر اي :لاقو ِةلَك يبنلا ريق ىلإ ءاج هنأ» هيف نإف هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب ثيدحو
 . هتمأل يقستسي نأ هنم بلطلاب باطخلاو هتافو دعب هل ءادنلا هيفف «كتمأل قستسا
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 مكب هللا ءاش نإ انإو نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا روبقلا لهآ اي مكيلع مالسلا» : هلوقك
 فلسلا نأ مدقتو .اهركذب ةلاطإإلا ىلإ ةجاح ال ةريثك ثيداحأ يىهو . باطخو ءادن اهيفف «:نوقحال

 ينإ هللا لوسر اي :فيرشلا ربقلا هاجت لوقي نأ رئازلل اوبحتسا ةعبرألا بهاذملا لهأ نم فلخلاو

 حبذ هنأ هنع هللا يضر ثراحلا نب لالب نع حصو «يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذ نم ًارفغتسم كتئج

 نأ اضيأ حصو ؛هادمحم او هادمحتاو : لوقي راصف ةليزه اهدجوف ةدامرلا ماع ىمسملا طحقلا ماع ةاش

 ءافشلا يفو .هادمحتاو هادمحماو :مهراعش ناك باذكلا ةمليسم اولتاق امل يي يبنلا باحصأ

 سانلا بحأ ركذا : هل ليقف ,ةرم هلجر تردخ اههنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نأ ضايع يضاقلل

 ملسملا هب يتأي يذلا ء ءدهشتلا يف ءادنلا ةروصو باطخلا ءاجو . هلجر تقلطناف هادمحماو لاقف . كيلإ

 اذإ لك يبنلا ناكو .يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :هيف نإف .هباحصأل ِةِلي يبلا هملعو ةالص لك يف

 بادأآ ىف ءاهقفلا ركذو .دامجلل ءادنلاو باطخلا هيفف «هللا كيرو يبر ضرأ اي» :لاق اضرأ لزن

 لضأ اذإو .اوسبحا هللا دابع اي : لقيلف .سينأ ام سيل ضرأب هتباد تتلفنا اذإ رفاسملا نأ :رفسلا

 . مهارت ال ًادابع هلل نإف ينوثيغأ وأ ينونيغأ هللا دابع اي : لقيلف انوع دارأ وأ ًائيش

 لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع ىنسلا نبا هاور امب كلذ ىلع ءاهقفلا لدتساو

 ًادابع هلل نإف اوسيبحا هللا دابع اي يدانيلف ةالف ضرأب مكدحأ ةباد تتلفنا اذإ» : ةلكي هللا لوسر

 ثيدح فو ؛ مهدهاشي مل نيذلا هللا دابع نم كلذ يف ببستلا يأ : عفن بلطو ءادن هيفف «هنوبيجي

 سينأ اهبف سيل ضرأب وهو .ًانوع دارأ وأ ًائيش مكدحأ لضأ اذإ» :لاق ٍةئكَي هنأ يناربطلا هاور رخآ

 يف رجح نبا ةمالعلا لاق «مهنورت ال ًأدابع هلل نإف ينوثيغأ ةياور يفو . ينونيعأ هللا دابع اي : لقيلف

 رمع نب هللا دبع نع هريغو دواد وبأ ىورو .يوارلا هلاق اك برج وهو «كسانملا حاضيإ» ةيشاح

 ذوعأ .هللا كبرو بر ضرأ اي» :لاق ليللا لبقأف رفاس اذإ ٍةِيَب هللا لوسر ناك : لاق اهنع هللا يضر

 نمو دوسأو دسأ نم هّللاب ذوعأ ,.كيلع بدي ام رشو كيف قلخ ام رشو كيف ام رشو كرش نم هللا

 .«دلو امو دلاوو دلبلا نكاس رش نمو برقعلاو ةيحلا

 ءادنلا هيفو ليللا لابقإ دنع ءاعدلا اذهب نايتإلا رفاسملل نسي هنأ رفسلا بادآ يف ءاهقفلا ركذو

 هللا ديبع نب ةحلط نع يمرادلاو |هنع هللا يضر رمع نبا نع يذمرتلا ىورو ؛دامجلل باطخلاو

 اله هنأ حصو . داجلل باطخ هيفف «هللا كبرو يبر» : لاق لالغلا ىأر ,اذإ ناك يي هنأ هنع هللا يضر

 نم نكنلو كبر دنع دمح اي انركذا ًاتيمو ايح تبط ىمأو تنأ يأب : لاقو ىكب مث هلبقف هيلع بكأ مث

 .«كلاب

 اثالث هلبق مث هايفصاو لاقو ًاثالث هلبق مث .هايبناو لاق مث ,هتهبج لبقف» دمحأ مامإلل ةياور يفو
 لوقي كي هتافو هنع هللا يضر رمع ققحت امو . هتافو دعب كي هل باطخ ءادن كلذ يفف «هاليلخاو لاقو

 سانلا بطخت عذج كل ناك دقل هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب» يكبي وهو لاق , هنع هللا يضر ركب يبأ

 كنتمأف نكسف هيلع كدي تلعج ىتح كقارفل عذجلا ّنح مهعمستل اربنم تذختاو اورثك املف .هيلع
 نأ كبر دنع كتليضف نم غلب دقل .هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب . مهتقراف نيح كيلع نينحلاب ىلوأ
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 اي يمأو تنأ يبأب [6 : ءاسنلا] «هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم# :لاقف «هتعاط كتعاط لعج

 نم انذخأ ذإو» : لاف « . مهوأ يف كركذو ءايبنألا رخآ كثعب نأ هدنع كتليضف نم غلب دقل هللا لوسر

 نم غلب دقل هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب ةيآلا [ : بازحألا] «حون نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا

 انتيل اي» :نولوقي نوبذعي اهتابطأ نيب مهو كوعاطأ اونوكي نأ نودوي رانلا لهأ نأ هدنع كتليضف

 كرمع رصق يف كعبتا دقل هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب [17 : بازحألا] «الوسرلا انعطأو هللا انعطأ

 .«هرمع لوطو هنس ربك يف ًاحون عبتي مل نم

 دعب ِةِيِكَو هل ءادنلا اهيف ددعت دقو . هنع هللا ىضر رمع نم تردص ىتلا ظافلألا هذه ىلإ رظناف

 ءايحإلا يف يلازغلاو ءافشلا يف ضايع ىضاقلا اهركذو ؛ثيدحلا ةمئأ نم ريثك اهاور دقو هتافو
 ءادنلل نيعناملا لوق اهريغبو اهب لطبيف لخدملا يف جاحلا نباو ,ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلاو

 يضر ةمطاف نأ هنع هللا يضر سنأ نع يراخبلا ىورو ,ةدابع ءاعد لكو ءاعد ءادن لك نإ نيلئاقلا

 ةنج هاتبأ اي ءاعد ابر باجأ هاتبأ ايو : لكك هللا لوسر يفوت امل تلاق لي هللا لوسر تنب اهنع هللا

 .توملاب رابخإلا وه يعنلاو «هاعن ليربج انيلإ» ةياور يفو «هاعنن ليريج ىلإ هاتبأ اي .هاوأم سودرفلا

 اذه يفف .ىنعملا يف حيحص نيتياورلا نم لكف .هدقف ىلع ًافسأت هتومب ملاعلل رابخألا نوكي دقو

 .ةريثك ثارمي ابنع هللا يضر ةيفص هتمع هتثرو بهاوملا يفو . هتافو دعب يو هؤادن ًاضيأ ثيدحلا

 اهنم ةديصق علطم يف تلاق

 ايفاج كترملوأربانب تنكو انءاجر تنك هللا لوسر اي الأ

 عم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحأ اهيلع هركني ملو هي هتافو دعب هؤادن تيبلا يفف

 ءاهقفلا نم ريثك هركذ دقو هنفد دعب هل نيقلتلا تيملل ءادنلا نم ءاج امو هل مهعامسو مهروضح

 نأ هتروصو .دهاوشب دضتعاو .هنع هللا ىضر ةمامأ يبأ نع يناربطلا ثيدح ىلإ كلذ يف اودنتساو

 ايندلا نم هيلع تجرخ يذلا دهعلا ركذا هللا ةمأ نبا هللا دبع اي» هنفد دعب هريق دنع تيملل لوقي
 نأو قح رانلا نأو قح ةنجلا نأو هلوسرو هدبع دمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 ًانيد مالسإلابو ابر هللاب تيضر لق ءروبقلا يف نم ثعبي هللا نأو .اهيف بير آل ةيتأ ةعاسلا

 يفف «ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلإ ال ير ءاناوخإ نيملسملابو ةلبق ةبعكلابو ًايبن َِي دمحمبو
 3 مهئاقلإ دعب ردبب نيلوتقملا شيرق رافك يك يبنلا ءادن ثيدحو .«تيملل باطخلاو ءادنلا نيقلتلا

 ءارسأو مهئامسأب مهيداني لعج هلو يبنلا نأ اوركذو «ننسلا باحصأو يراخبلا هاور روهشم بيلقلا
 ام متدجو لهف اقح انبر اندعو ام اندجو دق انإف هلوسرو هللا متعطأ مكنأ مكرسيأ» :لوقيو مهئابآ

 .«؟اقح مكبر دعو

 زاوج ىلع لدي ام رابكلا ءايلوألاو رايخألا ءاملعلاو رابحألا ةمئألا نع راثآلا نم ءاج ام امأو

 امو راصعألاو نورقلا كلذ ىلع ىضمو ءرامعألا هلقث نود يضقنت ريثك ءيثف باطنخلاو ءادنلا كلذ

 ثيدحلا ينو : نيهاربلا هتوبث ىلع ماف ءىشب نيملسملا ريفكت ىلع مادقإلا زوجي فيكف .راكنإ مهنم عقو

 لاق «هيلع تعجر الإو لاق اك ناك نإ امهدحأ اهم ءاب دقف رفاك اي ملسملا هيخأل لاق نم» حيحصلا

 مكحي الف كلذ يف طايتحالا بجيف .ملسم ءىرما مد ةقارإ نم ىلوأ رفاك فلأ لتق كرت ءاملعلا

 الدرك



 . مالسإلل عطاق حضاوب الإ ةلبقلا لهأ نم دحأ ىلع رفكلاب

 يدركلا ناهيلس نب دمحم خيشلا وهو ,هخايشأ دحأ باهولا دبع نب دمحم ىلع در نمتو

لع اهب در يتلا ةلاسرلا يف هلاق ام ةلمج نمو .لضفأب رصتخم حرش يشاوح بحاص
 نبا اي :هي

 نإف .نيملسملا نع كناسل فكت نأ ىلاعت هلل كحصنأ ينإف ىدحلا عبتا نم ىلع مالس باهولا دبع

 هل نبأو باوصلا هفرعف ىلاعت هللا نود نم هب ثاغتسملا كلذ ريثأت دقتعي هنأ صخسش نم تعمس
 ةلدألا

 نم مظعألا داوسلا ريفكت ىلإ كل ليبس الو هصوصخب ٍذئنيح هرفكف ىبأ نإف هللا ريغل ريثأت ال هنأ ىلع

أل برقأ مظعألا داوسلا نع ذش نم ىلإ رفكلا ةيسنف . مظعألا داوسلا نع ذاش تنأو نيملسملا
 عبتا هن

 ليبس ريغ عبتيو ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو :ىلاعت لاق . نينمؤملا ليبس ريغ

 منغلا نم بئذلا لكأي امنإو» ١١6[ :ءاسنلا] «اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا

 .ها («ةبصاقلا

 نم اهبراغمو ضرألا قراشم نم نوصحب ال قئالخ هيلع درلاب اونتعا نيذلا نأ لصاحلاو

 بهذم صوصنب هّيلع درلا مزتلا مهضعبو «ةرصتخمو ةطوسبم بتك يف ةعبرألا بهاذملا بابرأ
 مامإلا

 . هنع هللا يضر دمحأ مامإلا بهذمل هباستنا يف سبلم بذاك هنأ هل نييل ىدمحأ

 دقعناو اهفلخو ةمألا فلس نم مهدعب نمو .ةباحصلا اهلعف دقف كك يبلا ربق ةرايز امأو

 نع يقهيبلا هاور ام اهنم :ةريثك ثيداحأ اهيف بيغرتلاو اهلضف يف ءاجو اهبابحتسا ىلع عامجإلا

ل تنك ربق راز نم» :لوقي ٍةَِي هللا لوسر تعمس ؟لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع
 اعيفش ه

 نكسلا نباو ينطقرادلا ىورو ؛ةاصعلل قي هتعافش ريغ رئازلل ةصاخ ةعافش هذهو «اديهشو

 نم» :ةياور يفو .«يتعافش هل تبجو يربق راز نم :اههنع هللا ىضر رمع نب هللا دبع نع امهريغو

 نبال ةياور ينو «ةمايقلا موي ًاميفش هل نوكأ نأ يلع اقح ناك يترايز ريغ ةجاح هلمعت ال ًارئاز ينءاج

 نم» : يدع نبال ةياور يفو .«يتايح يف ينراز نمك ناك يتافو دعب يدجسم يف ينراز نم» :هدنم

 هنأ دارملاو بوبحملا نع ضارعإلاو عبطلا ظلغ ءافحلا نم دارملاو .«ينافج دقف ينرزي ملو تيبلا م َ

دلل ةياور فو ِدياكَي هاذأ زوجي الو ىذأ كلذ نأل .اقيقح ًءافج افج هنأ ال .يناحجلا لعف لَعف
 : ينطقرا

 موي نينمآألا نم هللا هئعب نيمرحلا دحأ يف تام نمو .ةمايقلا موي يراوج يف ناك ًادمعتم ينراز نم»

 .«ةمايقلا موي اديهشو اعيفش هل تنك اهئالب ىلع ررصو ةنيدملا نكس نموو» : ةياور يف داز .«ةمايقلا

 يف ينراز نم» : لك هللا لوسر لاق :لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع جيرج نبا اهاور ةياور يفو

لاق وأ ءاديهش ةمايقلا موي هل تنك يربق ىلإ يهتني ىتح ينراز نمو ,يتايح يف ينراز نمك ناك يتام
 

لخلاو فلسلا عامجإ عم اهركذب ةلاطإلا ىلإ انل ةجاح ال ةريثك يف ةدراولا ثيداحألاو . «ًاعيفش
 ىلع ف

 نم ىأرمب ناك نمل «عنقمو ةيافك ردقلا اذه يفو .اهنم نوعناملا امل نوركنملا رهظ ىتح اهمابحتسا

 . عمسمو قيفوتلا

 حابتساو نينمؤملا ىلع هب سبلو باهولا دبع نب دمحم هعدتبا ام عيمج لطبي هانركذ ام عومجمبو

 همحر بلاغ فيرشلا انديس لثم دحأ هعبت نمو هتبراحمل سدتني مو ,مهلاومأو مهءامد هعبت نمو وه

 مالسالا نع هللا هازجف ةلواطتم نينس هعسو عيمج هيف لذبو مايق متأ رمألا اذهم ماق هنإف «ىلاعت هللا
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 نذأي ' مهنم لك ارورسو كلديعس نب دمحأو ادعاسمو ادوعسم فيرشلا نأ مدقتو .اريخ نيملسملاو

 . ىلاعت هللا همحر نالحد دمحأ ديسلا مالك ه | جحلا يف هعابتأ نم دحأل

 ةعبرألا بهاذملا ءاملع تارابع لقن يف عبارلا بابلا

 هبتك ضعب ىلع مالكلاو ,ةيميت نبا ىلع درلا يف
 .ةمهم لا لئاسملا ضعب يف ةئسلا لهأ هتفلاختو
 سدقتو ىلاعت هللا بناج يف ةهجلا داقتعا اهنمو

 مهنمو .هرظان دقو يعفاشلا لحرملا نباب فورعملا ليكولا نب نيدلا ردص مامإلا هرصاع نمف

 مامإلا مهنمو .هنم سانلا رذحو اتب اضفر هضفر هعدب ىلع علطا ملف .هل اقيدص ناكو نايحوبأ مامإلا
 رجح نبا مهركذ انو ةثالثلا ءالؤه بتك ىلع علطأ ملو اريثك هيلع عنشو هيلع در ةعامج نب نيدلا زع
 هخيرات يف يدرولا نبا لاق . ط ا/ ؟ا/ ةنس قوتملا يعفاشلا يناكلمزلا نيدلا لاك مامإلا مهنمو .هريغو

 ةردلا باتك» نونظلا فشك يف هل ركذو نهذلا قيقد ىواتفلا ددسم نونفلا ريثك ملعلا ريزغ ناك
 اهعنشأ نمو ةعبرألا بهاذملا نع اهب ذش يتلا هلئاسم يف هرظان دقو «ةيميت نبا ىلع درلا يف ةيضملا
 ىلإ مسمو كي هب ةثاغتسالاو نيلسرملا ديس اميس الو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلإ لاحرلا دش هعنم ةلأسم

 ضرعت ِةْيلَي يبنلا حدم يف ةغيلب ةديصق ىلع هل تعلطا امنإو ءاذه هباتك ىلع علطأ ملو .نيملاعلا بر
 : هلوقب ةيميت نبا ةقرف ةنوتفملا ةقرفلا هذه ىلع درلل اهيف

 كافأ لك الإ كهاج در ام  هقلاخ هلل دنع هاجلا بحاص اي
 كاسنو كاتفل عيفغشلا تنأ  ادبأادعلا مغر ىلع هيجولا تنأ
 كاضرم بنقاموي هللا يفشاالو ةحلاص تيقل ال غيزلاةقرفاي
 كالاوو ايندلا ُِق كناعأ نمو ادبأ ىفطصملا هاجب تيظح الو

 ءافش» هباتك يف ىلاعت هللا همحر لاق . ىعفاشلا يكبسلا نيدلا يقت ريهشلا ريبكلا مامإلا مهنمو
 : «مالسلاو مالسلا هيلع مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا

 زاوجو .ىلاعتو هناحبس هبر ىلإ ِةكك يبنلاب عفشتلاو ةثاغتسالاو لسوتلا نسحيو زوجي هنأ ملعا

 نم نمز يف هب عمس الو ناميإلا لهأ نم كلذ دحأ ركني ملو .نيملسملا نم ماوعلاو ءالعلاو نيحلاصلا

 ملام عدتباو ءرابغألا ءافعضلا ىلع هيف سبلي مالكب كلذ يف ملكتف «ةيميت نبا ءاج ىتح نامزألا

 نأ ميوقلا يأرلا نم تيأر كلذ يف ليوط مالك ىلع هل تفقو دقو .ةلثم مالسإلا لهأ نيب هب راصو
 حاضيإل نيدصاقلا ءاملعلا بأد نإف .لاطبإلاو ضقنلاب هعبتأ الو ميقتسملا طارصلا ىلإ هنع ليمأ
 اذه مالك تيأرو .همكح نايبو هدارم قيقحتو مهماهفأ ىلإ ىنعملا بيرقت نيملسملا داشرإو نيدلا
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 هيف لاق يذلا وه «ماقسلا ءافشو اذه هباتكو . ىهتنا هنع بارضالا هجولاف كلذ نم دضلاب صخشلا
 نب نيدلا يقت خيشللو :هصن ام و يبنلا ةرايز ثحبم يف ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا مامإلا

 برقلا نم سيل هنأو ةيدمحملا ةيوبنلا ةرايزلل لاحرلا دش عنم نمضتي بيجع عينش مالك انه ةيميت

 .ه ا نينمؤملا رودص يفشف «ماقسلا ءافش» يف يكبسلا نيدلا يقت خيشلا هيلع درو كلذ دضب لب

 اهلك ةرايزلا ثيداحأ نأ ةيميت نبا ينعي : معز نم ىلع درلا باتكلا اذه تنمضو هتبطخ يف لاق دقو

 «ءاملعلا اهيلع دري نأ نم اداسف رهظأ ةلاقملا هذهو .ةعورشم ريغ ةعدب اهيلإ رفسلا نأو ةعوضوم

 ىلع اهعمج رعي ةلمج ىلع كلذ نم لمتشم اهب قلعتي امو ةرايزلا يف القتسم باتكلا اذه تلعج كلو

 سانلا نأ ليخت دق ةيميت نبا ينعي لجرلا اذهو :روكذملا هباتك يف كلذ دعب لاقو .ه ا اهبلاط

 ريغ ىلإ هفرصي هيلع درو ليلد لكو كلذ ىلع هلك همالك ىنبو ىلاعت هللاب كارشإلل نوضرعتم مهترايزب
 هللا همهلي نأب الإ هل ءاود ال ءاد اذهف . كلذ ىلع اهم نيعتسي هل تضرع ةهبش لكو .هجولا اذه

 مامالل تيأرو . ماقسلا ءافش ةرابع تهتنا .هريغ هللا عم كرشأو كلذ دصق راز امل وه ىرت الأ .قحلا

 .فيرشلا سدقلا يف ةيدلاخلا ةبتكملا يف هدي طخب نآلا ةدوجوم يهو .نأشلا اذه يف ةرابع يكبسلا

 :اهفورحب اهتروص هذهو .اهتبتكتساف تلسرأ دقو

 ةيميت نبال لقنلاو لقعلا باتك ىلع تفقو ةئا,عبسو نيسمخحو ىدحإ ةنس يف ىلاعت هللا همحر لاق
 ةيوبنلا ةنسلا جاهنم باتك شماه ىلع عوبطملا «لوقنملا حيحصل لوقعملا حيرص ةقفاوم» باتك وهو

 هل قلخ فونأ تكرحتف يشاوح اهضعب ىلع تبتكو اهتركنأ عضاوم هيف تدجوف ةيميت نبال امهالك
 يف تبتكف : مهمواقي نم مدعو هتعدب راشتنا نم ىشخي امو لجرلا اذه باحصأ راشتنا يف تركذف

 اهيف هللا لأسأ بِي هللا لوسر انديس ىلإ ةعقر ةئاعبسو نيسمحو ىدحإ ةنس لاوش رشاع تبسلا ةليل

 اهتعفد تحبصأ مث ,يندهاف ًاتطخم تنك نإو .يوقف يداقتعا يف ًابيصم تنك نإ اهرخآ يفو كلذ

 رهظلا ناك الف .رهظلا لبق كلذ ناو . جحلا ىلع مزع هنإف اهلمحيل يواخسلا نيدلا رون خيشلل

 صخش نم هنع تعمس تنكو هيف يطوش بجوي ربخب ةيميت نبا نع ينريخأف صخش ينءاج

 رخآو رخآ ءاج مث ,كلذ ةحص يبلق يف عقو اذه هعبات |ملف ٠ اهقدصأ ملف ةنس نيعبرأ وحن نم ةلأسم

 ةليل يف اهمظن تلمكأ املف ءاضيأ نيدلا رون خيشلا عم اهتلسرأ ةديصق تمظن مث . كلذ لثمب رخخآو
 الإ مويلا كلذ يف رابخألا كلت يل أيه ام ىلاعت هللا نأ يبلق يف عقو روكذملا رهشلا رشع يناث نينث 'ينثالا

 هلك هللا لوسر لضفو اهبجعأ ام ةيضقلا هذه رظناف مكي هللا لوسر هنع تلأس مع ًاباوجو ةياده

 املاسرإ هللا نم وجرملاو .هللا ءاش نإ هتمظن امو ةقرولا كلت يف هتبتك ام صن ركذأ انأ اهو .ّللع
 ىلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب :اهيف ام صنف ةقرولا امأ . هللا ءاش نإ امههحجنو هلي يبنلا ىلإ اهلوصوو

 ايندلا ريخ نم يل لصح ام عيمجو نيكسم زجاع فيعض دبع ينإ هللا لوسر اي ِةْكَي هللا لوسر انديس

 هبشلا نع الاس مالسإلا نيد ىلع تأشن ينإو : هناحبس هللا ىلإ يتليسو تنأو هببس تنك تنأ ةرخآلاو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ريغ فرعأ ال «بناوجلا نم بناج ىلإ ليملاو ضارغألاو ةيوهألاو عدبلاو

 كلذ ريغ فرعأ ال يعفاشلا بهذم ىلع هقفلاب مث نآرقلاب تلغتشا مث .هللا لوسر ادمحم نأ دهشأو

 لوصأو وحنب تلغتشا مث ءاهريغ نم الو دئاقعلا نم ال كلذريغ ءيش يبلق يف لخدي ملو عمسأ ملو

 ةيلقعلا مولعلا نم ءيش يف ترظن مث ؛كيلإ هيف بيوصت اذ ثيدحلا ملعب مث .ضئارفو هقف
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 يموقو يلهأ اهيلع تيأر يتلا اندالب يف ةروهشملا هنأل يرعشألا ةقيرط ىلع مالكلا ملعب تلغتشاو

 نم هنس نيرشع تزواج ىتح كلت ىلع تلز الو .لازتعالاو وشحلا نيب يطسو ةقيرط اهارأ تيقبو

 ءاملع كاذ ذإ اهب ناكو قشمدب هل قفتي امو ةيميت نبا ربخ اندنع عاشف ةيرصملا رايدلاب انأو يرمع

 تنتك مل ؛ دئاقعلا اببسسي قفتا ام هل قمتاو هو رضحأف رباكأو ءاملع ةرهاقلاو رصم يفو ؛ هنومواقي

 ىلإ داع مث اريثك هب تعمتجاو هتيأرو ينم ربكأ وه نم هعم ملكتو ,ةثاغتسالاو لسوتلا يف همالك

 هيلع عقي ال ثنح مث .نيميلا دصق ىلع قالطلا قلع نم نأو «قالطلا يف همالك انغلب مث .ماشلا

 . كلذ يف هيلع تددرو هايإ هعنمو كترايز ىلإ رفسلا يف همالك انغلب مث . كلذ يف هيلع تددرو . قالط

 بئان لاقي اى قشمد ىلإ تئجو .هفيناصت نورشنيو هيأر نوعيشي نوريثك باحصأ هلو يفوت مث

 ةميلسلا ةرطفلا ىلع ءاقبلا ىرأو .هلالج لج قحلا تاحبس كاردإ نع فعضت انلوقع نأ ىبسفن

 ناك نمو .رخآ ءيبشل ماوعلا هبني ال نأو ,رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلاب ءافتكالاو
 لوقل راكنالا كديدش انأ ةرايزلاو قالطلا نكل . هللا مصع نم موصعملاو هل رسيتي امب رظني املاع

 ءاهيف ماوعلا بولق كيرحن نم اهيف هدمتعا ام ىنبجعي ال دئاقعلاو ءانطابو ارهاظ امههيف ةيميت نبا

 اهمتتروص ينتءاج اذكهو ىطقن الب هطخب ةيوتكم يهو .اهفو رحب يكبسلا مامإلا ةرابع تهتنا

 . ةدوجوم ريغف اهركذ ىتلا ةديصقلا امأ ءاهتطقنف

 نوعباتلا ةيباهولا ىتح اهرسأب ةمألا تقفتا يذلا يعفاشلا ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مهنمو

 مل ظفاحلا ةمتاخ هنأو ةنسلاو باتكلا ملع يف هرحبتو هملع ةرازغو هردق ةلالج ىلع «ةيميت نبا بهذم

 دشت الو : هع يبنلا لوق دنع «يراخبلا حرش يرابلا حتف» يف ىلاعت هللا همحر لاق . هلثم هدعب تأي

 لحرلا دش هميرحت ةلأسم يف ةيميت نبا ىلع در يكبسلا نأ ركذ نأ دعب «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا
 نع ةلوقنملا لئاسملا عشبأ نم يهو هصن ام كلذ ىلع هرقأو قي هللا لوسر انديس ربق ةرايز ىلإ

 ربق ةرايز ةيعورشم ىلع عامجإلا نم هريغ هاعدا ام عفد ىلع هب لدتسا ام ةلمج نمو «ةيميت نبا
 نم نوققحملا هنع باجأ دقو .كك يبنلا ربق ترز لوقي نأ هرك هنأ كلام نع لقن ام ٍةيي يبنلا

 يذ ىلإ ةلصوملا تابرقلا لجأو لامعألا لضفأ نم اهنإف ةرايزلا لصأ ال .ًابدأ ظفللا هرك هنأب هباحصأ
 : هلوق نيققحملا ضعب لاق . باوصلا ىلإ يداحلا هللاو « عازن الب عامجإ لحم اهتيعورشم نأو لالجلا

 رمأ يأ يف ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال ريصيف ماع ردقي نأ امإف فوذحم هنم ىتئتسملا دجاسم ةئالث ىلإ الإ

 ةلصو ةراجتلل رفسلا باب دس ىلإ هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس ال كلذ نم صخأ وأ «ةثالثلا ىلإ الإ ناك

 لاحرلا دشت الوهو .ةبسانم رثكأ وه ام ردقي نأ ىلوألاو . يناثلا نيعتف اهريغو ملعلا بلطو محرلا

 فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحرلا دش عنم نم لوق كلذب لطبف «ةثالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلل دجسم ىلإ

 . يرابلا حتف ةرابع تهتنا . ملعأ هللاو ,نيحلاصلا روبق نم هريغو

 ةيميت نبا ىلع قلطأ نم نأ معز نم ىلع رفاولا درلا ىلع هبتك اهيف ًاضيأ رجح نبا ظفاحلا لاقو
 دقلو :«لجلا لوقلا» يف يراخبلا يفصلا هلقن [ى يقشمدلا رصان نبا ظفاحلل رفاك مالسإلا خيش

 لوصألا نم هيلع اهوركنأ ءايشأ ببس ارارم ةيميت نبا ينعي :ةعامج نيدلا يقت خيشلا ىلع ماق

 اي



 ا
 ىفأ هنأ مهنم دحأ نع ظفحب الو .قشمدبو ةرهاقلاب سلاجم ةدع كلذ ببسب هل تدقعو عورفلاو

 سبح ىتح ةلودلا لهأ نم ىلاعت هللا همحر هيلع نيبصعتملا ةدش عم همد كفسب ىتفأ الو هتقدنزب

 ءاخسلاب هفصوو هدهزو هعرو ةرثكو هملع ةعسب فرتعم مهلكف كلذ عمو .ةيردنكسإإلاب مث ةرهاقلاب

 ركني ال فيكف «.ةينالعلاو رسلا يف هللا ىلإ ءاعدلاو مالسإلا رصن يف همايق نم كلذ ريغو ةعاجشلاو

 كلذب هتيمست يف سيلو .رفكلا مالسإلا خيشب هامس نم ىلع قلطأ نم لي رفاك هنأ هيلع قلطأ نم ىلع

 يهشتلاب اههلوقي ناك ام هيلع تركنأ يتلا لئاسملاو «بير الب مالسإلا خيش هنإف كلذ ىضتقي ام

 لوقي نم ىلع درلاب ةحفاط هفيئاصت هذهو .ادانع هيلع ليلدلا مايق دعب اهم لوقلا ىلع رصي الو

 دافتسي رثكألا وهو هيف باصأ يذلاف .بيصيو ءىطخي رشب وهف كلذ عمو .هنم يربتلاو ميسجتلاب
 ام ىهتنا .قالطلاو ةرايزلا ةلأسمك يأ .هيف دلقي ال هيف ىطخأ ىذلاو «هببسب هيلع محرتيو هنم

 . رجح نبا ظفاحلا مالك نم هلقن تدرأ

 يلجلا لوقلا» هامس القتسم ًاباتك فلأ سلبان ليزن يراخبلا يفنحلا نيدلا يفص ديسلا مهنمو

 يف هبتاك ركذ « هيلع ءانثلا يف ءاملعلا مالكو هبقانم هيف ركذ «يلبنحلا ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ةمجرت يف

 يربزكلا نمحرلا دبع خيشلاك رصعلا كلذ ءاملع هيلع ظرقو ءه ١7517 ةنس هفيلأت ىهتنا هنأ هرخآ

 نينيعلا ءالج» باتك شماه ىلع عوبطم وهو ,سدقلا يتفم يبرغملا يتالفاتلا دمحم خيشلاو يقشمدلا

 دق .روكذملا هباتك يف نيدلا يفص لاق . يدادغبلا يسولآلا يدنفأ نامعن ديسلل «نيدمحألا ةمكاحم يف

 دق ناك نإو طق ةركنم ةلأسمب درفتي ملو ءاملعلا نم عمج داهتجالا ةبتر غلب ةيميت نبا يأ «هنأ ىلع صن

 هل عقو ام عنشأ نمو «نيعباتلا وأ ةباحصلا ضعب اهيف قفاو دف لئاسم يف ةعبرألا ةمئألا فلاخ

 ةنابإلا يف يلبنحلا ةطب نب هللا دبع وبأ هلبق هب لاق دقو ءروبقلا ةرايز ىلإ رفسلا ميرحت ةلأسم
 لدي ءزحلا اذه يف هتلقن ام تلق نإف :روكذملا هباتك نم رخآ عضوم يف نيدلا يفص لاق مث .ىرغصلا

 ينصحلا يقتلاو يراقلا ىلع لاب امف ميسجتلاو هيبشتلا نم ينعي :هيلإ بسن امم خيشلا ةءارب ىلع
 . ةعيظف رومأ ىلإ هنوبسني مهريغو يمتيهلا رجح نباو

 لضفلاو ملعلاب ًاروهشم الجر ناك ىملاعت هللا همحر ةيميت نبا نأ ىلاعت هللا كقفو ملعا :تلق
 ىلع دري ناكو .ةهاركلا دشأ ليوأتلا هركي ناكو تابثإلا بهذم يف ًاغلابم ناكو .ةّئسلا ظفحو

 .نيملكتملاو ءاهقفلاو ثيدحلا لهأ ةداعك اهلكاش امو دوجولا ةدحو نم مهبتك يف هوركذ ام ةيفوصلا

 « مهبارضأو نيعبس نب يحلا دبعو ضرافلا نب رمع خيشلاو يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ىلع درف
 ماقف ءاههيلع رظاني ناكو .قالطلاو ةرايزلا ةلأسمك عورفلا ضعب يف ةعبرألا ةمئألا فلاخ دق ناكو

 ىلع كلذ لخدف كلذريغو ميسجتلاو هيبشتلا نم هلقي ملام هنع اوعاشأو هوضغبأو هودسحو سان هيلع
 اودمتعاو ةروهشملا هبتك نم كلذ قيقحت اوبلطي ملو مهريغو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم ملعلا لهأ ضعب

 دقو لاق مث . لضفلاو ملعلا لهأ نم دحاو ريغل اذه لثم عقو دقو .عقو دق ام مهنم عقوف عامسلا ىلع

 ىلإ رفسلا ةمرحب لوقي اولاق :لوقأف راذتعالاو اهبنع باوجلا ركذب سأب ال ءايشأ خيشلا ىلع اوركنأ

 . عامجإلا كلذ يف فلاخ دقو ءروبقلا ةرايز

 قيسفتلا هب لوقلا نم مزلي ال نكلو :أطخلا دشأ كلذ ين ءىطخم وهو تلق : نيدلا يفص لاق
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 مالك ىهتنا .اندنع أطخ ليلدلا كلذ ناك ولو ةهبش نع كلذ ردص هنأل ريفكتلا نع ًالضف

 يتلا هلئاسم يف شحافلا هأطخ اوركذ ةيميت نبا ىلع اونثأ نيذلا ءاملعلا هلثمو يراخبلا نيدلا ىفص

 | . عامجإلا اهيف فلاخ

 ظفاحلا ينعي ناك ةلمجلابو :ىلاعت هللا همحر لاق . يعفاشلا ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا مهنمو

 نكلو .بيصيو ءىطخي نمنو ءاملعلا رابك نم ىلاعت هللا همحر همالك قايس هيلع لدي امك ميقلا نبا

 يراخبلا حيحص يف حص ال هل روفغم ًاضيأ هؤطخو . ىجل رحب يف ةطقنك هباوص ىلإ ةبسنلاب هؤطخ
 لك : : سنأ نب كلام مامإلا لاقو «رجأ هلف أطخأق دهتجا اذإو نارجأ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ»

 ةقث روكذملا ظفاحلاو .نسحلا ةياغ يف هلاق امو كك ربقلا اذه بحاص الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ

 خيشلا هنع هلقن ام ىلإ تافتلا الف ًادج ةليلج ةمجرتب رجح نبا ظفاحلا همجرت دقو «قافتاب ةجح

 هنأ عمو هببسب يذوأف قالطلا ةلأسم يف ةيميت نبا خيشلا لوقب لوقي ناك معن . يبصحلا نيدلا يقت

 اشحاف أطخ ناك نإو وهو ءهعضوم يف نيبم وه امك هب درفني ملف كلذ يف ةعبرألا ةمئألا فلاخ

 .ٍلجلا لوقلا ةرابع تهتنا . مهفاف قيسفتلا بجوي الف

 مالسإلا خيش لاقو : جلا لوقلا يف لاق . يعفاشلا ينيقلبلا حلاص مالسإلا خيش مبنمو

 رختفا دقلو : : «رفاولا درلا» باتك ىلع هبتك اهيف ىلاعت هللا امهمحر ينيقلبلا رمع مالسإلا خيش نبا حلاص

 خيشللو .هيبأل الإ مالسإلا خيش ةظفل بتكي مل يزملا ظفاحلا نأب يكبسلا نيدلا جات ةاضقلا يضاق

 ملعلا يف ولعلا ةياغ يف ةيميت مت نبا نأ الولف .رمع يبأ نيدلا سمش خيشللو «ةيميت نبا نيدلا يفت

 ام ًاقيدنز وأ ًاعدتبم ةيميت نبا ناك لو ءاهلقن يتلا ةبقنملا هذه يف هعم هابأ يكبسلا نبا نرق ام لمعلاو

 هوضراعم هيلع اهركنأ ءايشأل نيدلا يقت خيشلا بسني دق معن .هل ًائيرق هوبأ نوكي نأ ىضر

 ٠ فينصتب |من الك درفأو قالطلاو ةرايزلا يتلأسم ين يكبسلا نيدلا يفت خيشلا هيلع درلل بصتناو

 اذه بحاص الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لكو ءالصأ هتقدنز الو هرفك يضتقي ام كلذ يف سيلو

 ردصي مل هنأ نيدلا يقت خيشلاب نظلا نإ مث .هتاطقس ترصحناو هتاطلغ تدع نم ديعسلاو .رقلا

 تتلا دعب نآلا ىلإ فقن و .ًاناهرب هيلع ماقأو هآر يأرل هلعل لب « هللا شاح ًاناودعو ًاروهت هنم كلذ

 . ىهتنا هتقدنز الو هرفك يضتقي همالك نم ءيش ىلع صحفلاو

 نأ دعب يلحلا لوقلا يف يراخبلا يفصلا لاق . يعفاشلا يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مهنمو

 ميظع ريبك لجر ضرافلا نباف انداقتعا يف يذلا امأو : ضرافلا نبا ىلع اوضرتعا نم ضعب ركذ

 هامسو ًاءزج فنصو« هيف دقتعي ةقلطملا ةدحولاب لوقلا همذ عم يطويسلا لالجل انخيش ناكو رادقملا

 يأ :وهو .هصن ام عوبطملا «نينيعلا ءالج» باتك شماه ىلع ركذو «ضرافلا نبال ضراعملا عمق»

 ةيعرشلا نونفلا لهأ هيف ركذ تاقرو سمخ وحن ءزج ضرافلا نبا يف يطويسلا هفنص يذل ءزجلا

 مالكلا ءانثأ يف لاقف .هرظن هيلإ هادأ امب مهتم قيرف لك ىلع ملكتو ةعبرألا بهاذملا لهأو ةيلقعلاو

 الو كيلع ال ًافافك هنم توجن نإ كتداعس ايف كملعب بجعلاو ربكلا رذحاو : ةيعفاشلا ءاهقفلا ىلع

 لكأملا يف دهزلا عم ةيميت نبا هل لاقي لجر نم ًءاكذ ىوقأ الو ًارلع عسوأ ينيع تقمر ام هللاوف «كل

 يف تللم ىتح هتنتفو هتيزر يف تبعت دقو .نكمم لكب داهجلاو قحلا يف مايقلا عمو .ءاسنلاو سبلملاو
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 الإ هورفكو هوبذكو هب اوردزاو مهسوفن هتتقمو ماشلاو رصم لهأ يف هرضأ دق تدجو (مف ةلواطتم نينس

 .رابكلاب ءاردزالاو ةخيشملا ةساير يف مارغلا طرفو بجعلاو ريكلاب

 عروأب اوسيل سان هيلع ماق دقف ةحئاسملا هللا لأسنو روهظلا ةبحو ىواعدلا لابو فيك رظناف

لا مهطلس امو مهئاقدصأ ماثآو مهباحصأ بونذ نع نوزواجتي لب ءهنم دهزأ الو هنم ملعأ الو هنم
 هل

 ضعب الإ مهيلع ىرج امو .رثكأ هعابتأ نعو هلع هللا عفد امو ,هبونذب لب مهتلالج وأ مهاوقتب هيلع

نإف : نيدلا لوصأ ىلع مالكلا ءانثأ يف اضيأ لاقو . كلذ نم بير يف نكت الف نوقحتسي ام
 يف تعرب 

لذ عم تمصتعاو .لوقعلا ةاراجتو لئاوألا ءارآو .ةفسلفلاو ةمكحلاو قطنملا نم اهعباوتو لوصألا
 ك

 ةيميت نبا ةبتر غلبت كلذ يف كنظأ اف ءلقنلاو لقعلا نيب تقفلو .فلسلا لاوحأو ةّنسلاو باتكلاب

 ( لطاببو قحب ريفكتلاو ليلضتلاو وجه او هيلع طحلا نم هيلإ هرمأ لآ ام تيأر دقو ءاهراقت هللاو الو

 افوسكم ًايلظم راص مث ,فلسلا ايس هايحم ىلع ًائيضم ًارونم ةعانصلا هذه يف لخدي نأ لبق ناك دقف

 دنع اعراب اققحم الضاف اعدتبمو .هئادعأ دنع ارفاك اكافأ ًالاجدو .سانلا نم قئالخ دنع ةمتق هيلع

 مومع دنع ةنسلا ييحمو «نيدلا ةزوح يماحو .مالسإلا ةيار لماحو ,ءالضفلا ءالقع نم فئاوط

 : يلابوهبلا ناخخ نسح قيدص اهبتاك لاق . ىطويسلا ظفاحلا ةرابع تهتنا .كل لوقأ اموه هباحصأ

 .رئارسلاب ملعأ هللاو .ضقانتلا رهاظ هنإف كلقعب هنزف خيشلا يف همالك ىرت تنأف

 لاوحأ نم هملعي ام ىكح هنكلو .اضقانت هيف دجأ ملف يلقعب يطويسلا مالك تنزو دقو

كلذ يف سيلو «مذلاو حدملا يضتقت ىتلا هفاصوأ بسحب ىرخأ همذو «ةرات هحدمف ,ةيميت نبا
 ءيش 

 . ىلاعت هللا اهمحر .ضقانتلا نم

 لوقلا» باتك ىلع هظيرفقت يف لاق . يعفاشلا يقشمدلا يربزكلا نمحرلا دبع خيشلا مهنمو

 ضعب نم هيلإ ىزعي ام نأو «ةيميت نبا ىلع ىنثأ نأ دعب اقباس روكذملا يراخبلا ىفصلل «ىجلا
 لادلا هتافلؤم روهشم يف همالك نم لقنلا هب حرصي امك ءيرب هنم وه عادتبالاو لوصألا يف تافلاخملا
 ةداسلا يف نعطلاو عورفلا ضعب يف تافلاخملا نم هيلإ ىزعي امو «يرح ةئسلا لهأ ةقفاومب هنأ ىلع

 هللاو# هيلإ كلذ نم ائيش ملسن الو هيلع هقفاون ال امم كلذف .فورعملا يلعلا نأشلا ىلوأ ةيفوصلا

 باتك نم هتلقن ام متي هبو «يربزكلا مالك ىهتنا [4 : بازحألا] «ليبسلا يدهم وهو قحلا لوقي

 . هظيراقتو يراخبلا نيدلا يفص خيشلل «يلجلا لوقلا»

 ةلبانحلا نم ةيميت نبا طرف دقو : ءافشلا ىلع هحرش يف لاق . يفنحلا يراقلا ىلع الم مهنمو

 نيدلا نم مولعم ةبرق ةرايزلا نوك :لاق ثيح «هريغ طرفأ اى ِدك يبنلا ةرايزل رفسلا مرح ثيح

 ءاملعلا عمجأ ام ميرحت نأل باوصلا ىلإ برقأ يناثلا لعلو .رفكلاب هيلع موكحم هدحاجو ,ةرورضلاب

 . هترابع تهتنا بابلا اذه يف هيلع قفتملا حابملا ميرحت قوف هنأل ارفك نوكي بابحتسالاب هيف

 لوق دعب ءافشلا حرش يف ىلاعت هللا همحر لاق .يفنحلا يجافخلا نيدلا باهش مهنمو
 اعد يذلا وه ثيدحلا اذه نأ ملعاو :«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اموق هللا نعل» : لكي يبنلا

 افنصم يكبسلا اهيف فنصو ءابب هورفك يتلا ةعينشلا هتلاقم ىلإ ميقلا نباك هعبت نمو ةيميت نبا

 : ليف امكوهو ؛هيلإ لاحرلا دشو كي يبنلا ربق ةرايز نم هعنم يهو ءالقتسم
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 بلطلا يهتني يجرملا كاذدنعو بجنلا لحرتًاقح يحولا طبهلل

 نع الضف لقاع نع ردصت ال اهنإف ءاهركذ يغبني ال تافارخب ديحوتلا بناج ىمح هنأ مهوتف
 نيذلا موقلا نأب روكذملا ثيدحلا رسفو , يجافخلا باهشلا ةرابع تهتنا «ىلاعت هللا هحماس لضاف

 ةحرصم ىرخأ ةياور ركذو .ناثوألل نودجسي امك اهيلإ نودجسي يأ :دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 تنأو ا .(دجاسم مهئايبنأ روب اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نمل : هك هلوق يو .موقلا كئلوأب

 .هريغو ثيدحلا

 دحأ ديمح نبا ىلإ هدنسب ضايع يضاقلا ىور : : ءافشلا حرش نم رخآ عضوم يف ًأضيأ لاقو

 ريمأ اي : كلام لاقف .ِةيكي هللا لوسر دجسم يف كلام نينمؤملا ريمأ رفعج وبأ رظان :لاق .كلام ةاور
  «مكتاوصأ اوعفرت ال» :لاقف .اموق بدأ هللا نإف دجسملا اذه يف كتوص عفرت ال نينمؤملا
 :لاقف « موق مذو [* : تارجحلا] «مهتاوصأ نوضغي نيذلا# : لاقف ؛ .أموق حدمو [؟ : تارجحلا]

 رفعج وبأ ا ناكتساف ءايح هتمرحك اتيم ِدِلَي هتمرح نإو [5 :تارجحلا] #كنوداني نيذلا نإ#

 هنع كهجو فرصت ملو لاقف ؟ِةِلَع هللا لوسر لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ هللا دبع ابأ اي :لاقو

 هلبقتسا لب .ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو
 . هللا هعفشيف هب عمشتساو

 يف فيرشلا ربقلا لابقتسا نأ نم ةيميت نبا هلاق ام ىلع در اذه يفو , ىجافخلا باهشلا لاق
 هذه ينعي :كلام مامإلا ىلع ةارتفم ةياكح يف الإ وري لو دحأ هب لقي ل ركنم رمأ ةرايزلا دنع ءاعدلا
 . حيحص دنسب اهدروأ ثيح هرد هللو ءانه ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا فنصملا اهدروأ يتلا ةصقلا

 ةفزاجمو ضحم بذك ركنم رمأ اهنإ : ةيميت نبا يأ هلوقف .هخياشم تاقث نم ةدع نع اهاقلت هنأ ركذو
 مهنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلاو دمحأو كلام بهذم نإف ؛ لطاب وري ملو لقني مل :هلوقو .هتاهرت نم

 باهشلا ةرابع تهئنا . مهبتك يف رطسم وهو .ءاعدلاو مالسلا يف فيرشلا ربقلا لابقتسا بابحتسا

 . يجافخلا

 ديعلاك يأ «ًأديع يربق اولعجت الد : ب لاقو .فنصملا لوق دنع ءافشلا حرش يف ًاضيأ لاقو
 عامجإ نإف ,هريغو ةيميت نبا هلاق امل هيف ةجح ال هنأو .«ثيدحلا ليوأت مدقت دقو .هدنع سانلا عامتجاب

 دقو :هلوقو . باهشلا ةرابع تهتنا «ةيناطيش ةغزن هنإف هومهف ام ريغب هريسفت ىضتقي هفالخ ىلع ةمألا
 يربق اوذختت الد : لكك هلوق امأو : كانه لاق هنإف «ةقباسلا هترابع رخآ يف يأ :ثيدحلا ليوأت مدقت

 ةرم ماعلا يف هوروزت ال دارملا ليقو ,ةصوصحم ةئيه ىلع نيعم موي يف هدنع عامتجالا هرك ليقف ,«اديع

 ةلاح ىلع لومحم دارملا هنأ ضرفب وهف اهنع ىبنلل هلامتحا امأو .رم ا هل ةرايزلا اورثكأ لب طقف

 .دايعألا يف هل عمتجي امم هريغو هدنع ةنيزلا راهظإو هيلع فوكعلا يف ديعلاك هوذختت ال يأ :ةصوصخت
 .فرصني مث ءاعدلاو مالسلاو ةرايزلل الإ قؤي ال لب

 : ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا مامآلا لاق .ريهشلا يكلاملا قاحسإ نب ليلخ ةمالعلا مهنمو
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 هب عفشتسا نمب ريدجف كي هب لسوتلاو عفشتلاو ةثاغتسالاو عرضتلاو ءاعدلا رثكي نأ رئازلل يغبنيو

 .ه ا هيف هللا هعفشي نأ

 لسوتيلو دازو ليلخ ةمالعلا كسنم يف اذه وحنو :ركذ ام دعب هحرش يف ناقرزلا مامآلا لاق

 ةكرب نأل بونذل لاقثأو رازوألا لامحأ طحم وه ذإ «هب لسوتلا يف ههاجب ىلاعت هللا لأسيو ِةَي هب

 هللا سمط يذلا مورحملا وهف كلذ فالخ دقتعا نمو «بنذ اهمظاعتي ال هبر دنع اهمظعو هتعافش

 [14 :ءاسنلا] «كوؤاج:مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولوإ :ىلاعت هلوق عمسي ملأ .هتريرس لضأو هتريصب
 . يناقرزلا مامإلا ةرابع تهتنا «ةيميت نباب ضيرعتلا هدارم لعلو .ه ا ةيآلا

 دنع ةيندللا بهاوملا ىلع هحرش يف ىلاعت هللا همحر لاق . يكلاملا يناقرزلا دمحم مامإلا مهنمو

 لبقتسي نأ روصنملا رمأ هنأ كلام مامإلا نع يأ :هنع ةيورملا ةياكحلاو ءاهيف ينالطسقلا مامإلا لوق

 :هنم ينالطسقلا يأ :أربت يناقرزلا لاق ,ةيميت نبا ىنعي :لاق اذك كلام ىلع بذك ءاعدلا تقوربقلا
 هباتك يف رهف نب ىلع نسحلا وبأ اهاور ةياكحلا نأل ,ةياكحلا بيذكت يف ةيميت نبا مالك نم يأ
 هنإ ليق لب هب سأب ال دانسإب ءافشلا يف ضايع لضفلا وبأ ظفاحلا هقيرط نمو :«كلام لئاضف»

 هل عدتبا امل ةيميت نبا ينعي : هنكلو . عاضو الو باذك اهتاور ف سيلو ؟بذك اهنأ نيأ نمف ٠ . حيحص

 اهيلإ دشي ال نأ طرشي ,محرتلاو رابتعالل رازت امنإ اهنأو «تناك ام روبقلا ميظعت مدع وهو ءابهذم

 .هل دجي مل اذإف .هعفذي امب ىلابي ال لئاصلاك هدنع هلقع دسافب هعذتبا ام فلاخ ام لك راص لحر

 فصنأ دقو ةفزاجمو ةتهابم هيلإ بسن نم ىلع بذك هنأ ىوعد ىلإ لقتنا همعزب اهب هعفدي ةيهاو ةهبش
 .ه ا هلقع نم ريكأ هملع : هيف لاق نم

 نأ يور دقو :اهيف ينالطسقلا لوق دنع بهاوملا حرش نم رخآ عضوم يف ًاضيأ يناقرزلا لاقو
 لبقتسأ مأ وعدأو كب هللا لوسر لبقتسأ هللا دبع ابأ اي :يسابعلا روصنملا رفعج وبأ هلأس امل ًاكلام
 ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو وهو ؟هنع كهجو فرصت ملو كلام هل لاقف ؟وعدأو ةلبقلا

 . ةمايقلا موي لجو رع هللا

 هذه نإ هكسنم يف ةيميت نب نيدلا يقت خيشلل ًابوسنم تيأر نكل : ينالطسقلا مامإلا لاق
 هدنع فقي ةباحصلا نم دحأ نكي نملو ,ةعدب ريقلا دنع فوقولا نأو .كلام ىلع بذك ةياكحلا

 كلامو : ةيميت نبا ينعي :لاق . كي هدجسم يف نوعديو ةلبقلا نولبقتسي اوناك نكلو ,هسفنل وعديو
 ْ . بهاوملا نتم ةرابع تهتنا .كلذل ةيهارك ةمئألا مظعأ نم

 روهت اذه :كلام ىلع بذك ةياكحلا هذه نإ :ةيميت نبا لوق دنع هحرش يف يناقرزلا لاق

 هب سأب ال دانسإب «كلام لئاضف» هباتك يف رهف نب لع نسحلا وبأ اهاور ةياكحلا نإف .بيجع
 ؟بذك اهنأ نيأ نمف هخياشم تاقث نم ةدع خويش نع هقيرط نم ءافشلا يف ضايع ىضاقلا اهجرخأو
 نكي ملو . ةعدبربقلا دنع فوقولا نإ : ةيميت نبا لوق دنع لاقو . باذك الو عاضو اهدانسإ يف سيلو

 . هترباكم وأ هروصق نم هيلع دودرم هيفن : هسفنل وعديو هدنع فقي ةباحصلا نم دحأ

 ىتح هيدي عفرف فقوف هيك يبنلا ربق نأ كلام نب سنأ تيأر : مهضعب لاق ءافشلا يفف
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 مظعأ نم كلامو : ةيميت نبا لوق دنع لاقو فرصنا مث كك يبنلا ىلع ملسف ةالصلا حتتفا هنأ تننظ
 دنع ءاعدلا بابحتساب ةحفاط ةيكلاملا بتك نإف . حيبق أطخ وهو .لاق اذك : كلذل ةيهارك ةمئألا

 نمحرلا دبع نب ركب وبأو يسباقلا نسحلا وبأ كلذ ىلع صن نممو «ةلبقلا اربدتسم هل البقتسم ربقلا
 اعدو ِةيِكَي يبنلا ىلع ملس اذإ :لاق كلام نع بهو نبا نع ءافشلا يف هلقنو هكسنم يف ليلخ ةمالعلاو

 .ه ا هديب ريقلا سمي الو .ملسيو ونديو .ةلبقلا ىلإ الربقلا ىلإ ههجو فقي
 امو : مالا نبا لاق ةفينح يبأ نع لقنو ,روهمجلاو يعفاشلا بهذ اذه ىلإو : يناقرزلا لاق

 لعجيو مركملا ربقلا لبقتسي نأ ةنسلا نم» : رمع نبا نع يور امب دودرم ةلبقلا لبقتسي هنأ هنع لقن
 لكي هنأل ءيثب سيل هفالخ هبهذم ينامركلا لوقو .ةفينح يبأ بهذم نم حيحصلا وهو «ةلبقلل هرهظ

 .ه ا هيلإ هجوتي امنإ يحل ٍيتأي نمو يح

 ,روبقلا ميظعت مدع وهو .ًابهذم هل عدتبا ةيميت نبا ينعي :لجرلا اذه نكلو : يناقرزلا لاق
 لئاصلاك هدنع هفلاخ ام لك راصف .لحر اهيلإ دشي ال نأ طرشب ءرابتعالاو محرتلل رازت امنإ ابخأو
 بسن نم ىلع بذك هنأ ىوعد ىلإ لقتنا همعزب اهب هعفدي ةيهاو ةهبش هل دجي مل اذإف .هعفدي امب يللابي آل
 .ه ا هلقع نم ربكأ هملع :هيف لاق نم فصنأ دقو .ةفصن مدعو ةفزاجم هيلإ

 هلوق :لاقف ةيميت نبا ىلع درلا يناقرزلا داعأو :بهاوملا يف كلذ داعأ قاروأ ةدع دعب مث
 ةياور يف صن هنإف ,هتهارك ىلع صن باتك يأ يف هل لاقي .كلذل ةيهارك ةمئألا مظعأ نم كلامو
 «بابحتسالاو بلطلا بتارم لقأو .ءاعدلل فقي هنأ ىلع هباحصأ لجأ نم وهو .هنع بهو نبا
 مزجو .كلام بهذم ةمئأ نم امهريغو نمحرلا دبع نب ركبوبأو .يسباقلا نسحلا وبأ ظفاحلا هب مزجو
 ؟هملعب طحي مل امب ,هبيذكت نم لجرلا اذه ييحتسي اهفأ .هكسنم يف قاحسإ نب ليلخ ةمالعلا هب
 هدنع هلقع دسافب هعدتبا ام فلاخ ام لك راص هنأ ةيميت نبا ىلع عينشتلا يف قباسلا هلوق داعأو
 . هرخآ ىلإ لئاصلاك

 :ينارغطلا لوق دنع مجعلا ةيمال ىلع هحرش يف لاق . يعفاشلا يدفصلا حالصلا مهنمو

 للكلاو راتسألا للخ نم حمللاب يندعست ضيبلا حافصلا باهأ الو

 قشمدب ١4 ةنس ىلاعت هللا همحر ةيميت نب دمحأ نيدلا ىقت ةمالعلا مامإلا خيشلا تلأسو
 ةلئسأ نم كانه هلاق ام رخآ ىلإ [7 :نارمع لآ] 4تابباشتم رخأو#» :ىلاعت هلوق نع ةسورحملا
 يف يدفصلا لاق مث ,ملعلا يف هركاذو هب عمتجا هنأ دوصقملا امنإو ءانه اهلقن يف انل ضرغ ال ةبوجأو
 : يئارغطلا لوق حرش

 لئزلا نم ةجنم تمصلا يفف تمصا اعلطم رارسألا لع اريبخ ايو

 يدرورهسلا باهشلا ينعي هنإ نيدلا حالص ةريس لوأ يف دادش نب نيدلا ءابع يضاقلا لاق
 دحلم هنأ ىلع سانلا رثكأو :لاق نيدلا رئاعشل ميظعتلا ريثك ةديقعلا نسح ناك .بلحب لوتقملا
 وه عمتجا ىلاعت هللا همحر دمحأ نب ليلخلا نإ لاقيو . همالك ةرثكو هلقع ةلق هلتق امنإ هنأو ائيش دقتعي ال
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 هملع الجر تيأر لاق ؟هتيأر ر فيك ليلخلل ليق اقرفت الف ةادغلا ىلإ اثداحتف ةليل عفقملا نبا هللا دبعو

 لاق . ةتيم رش تامو ةلتق رش همالك ةرثكو هلقع ةلق هلتق هنإف ٠ . عفقملا نبا ناك اذكو ,هلقع نم رثكأ

 ةيميت نب دمحأ نيدلا يقت ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا ناك ًاضيأ اذكو تلق :ركذ ام دعب يدفصلا

 ىهتنا قياضملا يف هعقويو كلاهما يف هطروي صقان هلقعو ةياغلا ىلإ ًادج عستم هملع ىلاعت هللا همحر

 . يدفصلا مالك

 كلذ عيكأ هيف دي بدي ًامضاو هر ىرأ ل ىفطصلا نإ : :ةسيت نبا هطيش نع ميقلا نبا

 نم امهبهذم ىلع ينبم وهو ءامهالض حيبق نم هنأب يكملا رجح نبا ىنعي : حراشلا هدر ةبذعلاب عضوملا

 امأ :لوقأو ركذام دعب يوانملا لاق . اريبك اولع نوملاظلا اولوقي امع هللا ىلاعت «ةيمسجلاو ةهجلا تابثإ

 لدتسا مث ؛ .ميقتسم ريغف ميسجتلا ىلع ًاينبم هصوصخب اذه نوك امأو . ماسمف ةعدتبملا نم |ههبنوك

 نم امهتئربتو امهيلع ءانثلا يف لاطأو ءاضيأ ليارشلا ىلع هحرش يف يراقلا يلع خيشلا هدر امك كلذ درل

 اذه امهداقتعا هدنع تبثي مل هنأل انه ةهجلا هذه نم اههيلع ىن ىنثأ نإو وهو . ميسجتلاو ةهجلا داقتعا

 ةرابعلاب ءامشلا حرش يف ةيميت نبا مذ دق وهف هفالخ اهتافلؤم نم هدنع تبث لب دسافلا داقتعالا

 الئاق كلذب لئاقلا رفك برقتساو هلك يبنلا ةرايزل رفسلا ميرحتب هطيرفت اهيف ركذ يتلا هنع ةمدقتملا

 ةيميت نبال مذلا ةياغ يراقلا يلع الم نم اذهو ءًارفك نوكي هبابحتسا ىلع ء ءاملعلا عمجأ ام ميرحت نأل

 اهنأل انه يوانملا ةرابع تركذ امنإو .ىرخأ ةهج نم ليامشلا حرش يف هايإ هحدم هدعب عفني الف

 . ملسم رمأ ةعدتبملا نم امه ةيميت نباو ميقلا نبا نوك نأب ةحرصم

 ٍيلبنحلا يطشلا دمحأ نب ىفطصم خيشلا لماكلا لضافلا لماعلا ملاعلا انبحاص مبنمو
 ىلع درلا يف ةيعرشلا لوقنلا اهامس ةصوصخت ةلاسر ءازجلا نسحأ هازجو هللا هظفح فلأ يقشمدلا

 لوألا ةلاقملا يف هلاق اممف اهرشنو اهعبطو ةيفوصلا انتاداس بهذم دييأت يف ةمتاخب اهمتخو «ةيباهولا

 امك ناتهبلا ةرامأ هيلع نامزلا اذه يف كلذ ىعدا نم نأ كش ال :داهتجالا ىلع اهيف ملكت يتلا اهنم

 .ناطيشلا نرق اهنم جرخي يتلا دجن ةهج نم ةلبانحلل اهسفن تبسن ةذاش ةقرف نم كلذ ىوعد عقي

 ىلع نورصتقب لب لصأ سسايقلاب الو عامجإلاب نولدتسي ال امبر مهنإ ىتح ثيدحلا يف درو انك
 ةفرعم الو .داهتجالا طئارش يأ ةقباسلا هوجولا نم ءيشل مهنم مهف الب ةنسلاو باتكلاب لالدتسالا

 ىوعدلا هذه مهتأشن نابإ نم مهدالوأ نوملعيو اهوصأو اهدصاقم نع ًالضف مولعلا يدابمب مهل

 نوركتي دقو ءرباكمو لهج نع كلذ ءارو ام كرتو صوصنلا رهاوظب تاجاجتحالا ىلع مهنوئرجيو
 نم جرخ دق روكذملا مامإلا نأ عم طقف ةيميت نبا مالسإلا خيش ةرابعب نوجتحيو داهتجالا ىوعد
 اهنوك ىلع نودت مل اهنأ الإ قلطملا داهتجالل اهصوصخب أيبتو اهب درفت لئاسم ةدع يف يلبنحلا بهذم

 دحأل هب تفي ملو هيف ةرظانملا بحي ناك ام اهنمف . ةعبرألا بهاذملا لئاسم عورف تنود امك هل ابهذم

 نم رثكألا وأ فلألاو ثالثلا ظفلب ناك نإو ةدحاو عقي هنأو قالطلا يف ددعلا موهفم ءاغلإ ةلأاسمك

 ريغو نيحلاصلاو ءايبنألاب ةثاغتسالا علم اهنمو .ةثالثلا دجاسملا ريغل لحرلا دش ميرحت اهنمو .كلذ

 ةياور اهيف درو الو دمحأ مامإلا بهذم نم ةروكذملا لئاسملا تسيلف هعضاوم يف روكذم وه ام كلذ
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 هل سيلف بهذملا يلبنح هنأ ىعدا نمف ءاهيف عباتي ال هنأ ىلع ةلبانحلا ءاهقف صنو ىدمحأ مامإلا نع

 ليبس عابتال مهايإو هللا انقفو .ةريصب سامطناو لهج نع ةروكذملا ةقرفلا هذه اهم تلاق امك اهم لوقلا

 ماعلا اذه ةرابع تهتنا .هعبتا نمو وه ةريصب ىلع اهيلإ يعادلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا

 ةئاغتسالاو لسوتلا زاوج ةلاسرلا هذه نم ةعبارلا ةلاقملا يف ركذو .اهفورحب فصنملا لبنحلا

 نم كلذ ىلع ليلدلا ماقأو .مهتامم دعبو مهتايح لاح نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألاب عافشتسالاو

 يف هللا هظفح ركذو .هبهذم لهأ ةلبانحلا ءاهقف ايس الو .ءاهقفلاو ءاملعلا تارابعو ةئسلاو باتكلا

 لوقنلا لقنو ِةْلكي فيرشلا هربق ةرايز اميس ال اهيلإ لحرلا دشو روبقلا ةرايز بابحتسا ةسماخلا ةلاقملا

 حرصو امهيحرشو عانقإلاو ىهتنملاك : ةدمتعملا مهبتكو ةلبانحلا ءالع نع كلذ يف ةحيرصلا ةحيحصلا

 دمحأ مامإلا بهذم نم حيحصلا فالخ وه كلذ منم يف ميقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا هلاق ام نأب

 . ءازجلا نسحأ هازجو مهنع هللا يضر ةيفوصلا انتاداس ىلع باتكلا ةمتاخ يف ىنثأو

 ىلع ًادر مهدشأ وهو : يعفاشلا يكملا يمتيهلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش مامإلا مهنمو

 .ةشحافلا هتاطلغ نم ءيش مهيلإ يرسي نأ نم نيملسملا ىلع ةقفشو نيدلا نع ةاماحم ةيميت نبا

 دهش فاصنإلا نيعب رظن نمو .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو ِةِكَي نيلسرملا ديسب قلعتي ايف ايس الو

 رارضألا نم لبقتسملا يف لصحيبس ام ىلع هللا هعلطأ دق نوكي امبر هنأو «ةيالولاب رجح نبا مامإلا اذهل

 ءاهداسف ساسأو اهداقتعا لصأ وه يتلا ةيباهولا هتقرف نم ةيميت نبا لاوقأ ىلع تبترت ىتلا ةميظعلا

 نيمرحلا يف اهيس الو .مالسإلاو نيملسملا قح يف ةميظعلا رارضألا نم اهنم لصح ام ىفخي الو

 مامإلا علطأ دق ىلاعتو هناحبس قحلا نوكي نأ ابيرق الامتحا لمتحملا نمف ,برعلا ةريزجو نيفيرشلا

 ءاملعلا رباكأ نم ناك هنع هللا يضر هنإف .كلذل لهأ وهو ةماركلا ليبس ىلع كلذ ىلع رجح نبا

 مل ةمدخ ةيدمحملا ةمألا اهب مدخ ىتلا ةعفانلا هبتكو هملع اذهو ,نييدهملا نيداهلا ةمئألاو نيلماعلا

 . مالسإإلا دالب عيمج يف ماعلاو صاخلا اهب عفتناو ايندلا تألم نآلا ىلإ هرصع نم هاوس اهيف هكراشي

 ام اهنمو . تابيغملا ضعب ىلع هعالطإب همركأ دق ىلاعت هللا نوكي نأ هيلع دعبتسي ال كلذك ناك نمو

 .ةيمالسإلا ةلملاو ةيدمحملا ةعيرشلا ىلع ةميظعلا راضملا نم ةيميت نبا عابتأ ةيباهولا ةقرف نم ثدح

 ةقفش تارابعلا دشأب هيلع ادرو ةيميت نبا عدبل اراكنإ نيملسملا ةمئأ دشأ هنع هللا يضر ناك كلذلو

 ىواتفلا يف ايس الو .هبتك يف ةريثك تارابع كلذ يف هلو ؛نيبملا نيدلا اذه نع ةاماحمو نيملسملا ىلع

 . اهعجاريلف اهءاش نمف انه اهلقن ىلإ ةجاح َرأ لو ةيثيدحلا

 ىلع اوقفئا دق ةعبرألا بهاذملا ءاملع نأ راهنلا ةعبار يف سمشلا روهظ رهظو ققحتو تبث دقف

 يلع مهعينشت ةدش نع اضف هلقع لابكب ارنعط يك هلفن ةحصب اونعط نم مهنمو ةيبت نبا ةعدب در
 ايف اميس الو ؛نيملسملا عامجإ اهي.فلاخو نيدلا يف اهب َّدش يتلا لئاسملا كلت يف شحافلا هئطخ يف

 امك ءافشلا حرش يف يجافخلا باهشلا ةيفنحلا نم هلقن ةحصب نعط نمو كب نيلسرملا ديسب قلعتي

 يكبسلا مامالا ةيعفاشلا نمو .اضيأ مدقت |ك بهاوملا حرش يف يناقرزلا مامإلا ةيكلاملا نمو .مدقت

 ةحص مدع هيأر يف ةيميت نبا أطخ حيضوت عم هيف حضوأ دقف «ماقسلا ءافشو هباتك يف روكذم وه اى

 اولوقي مل ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم ءاملع ىلإ اهبسنو هتعدب ةيوقت ىلع اهب لدتسا ةيعرش ًاماكحأ هلقن
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 كلذ نأ ىفخي الو ؛هيلع هدودر يف يمتيهلا رجح نبا مامإلا هلقن ةحص مدع نم كلذ لثم ركذ ءاب

 ناك نإو هريغ نع هلقن رابتعا طقستو هب ةقثلا فعضت يتلا قالخألا عنشأو ملاعلا يف بويعلا ىوقأ نم

 هقح يف هلاق ام هلقني ام ضعب يف ةيميت نبا لقن رابتعا مدع يوقيو ءاملعلا ملعأو ظافحلا ظفحأ نم

 : لوقأف هيف نحن امم نكي مل نإو ةجحلل ةيوقتو ةدئافلل أيمتت هلقنأ انأ اهو ءريبكلا يقارعلا ظفاحلا

 يعفاشلا ينارعلا ميحرلا دبع ريهشلا ريبكلا ظفاحلا در
 ةيميت نبا مامإلا ىلع ةقبطلا كلتو ينيعلا مامإلاو رجح نبا ظفاحلا خيش

 جاجدلا لكأ ىلع هيف ملكت روكذملا يقارعلا ظفاحلا فيلأت فيطل ءزج ىلع تعلطا دق

 دعب هيف لاق .كلذ هعنم ةيميت نبا مامإلا ىلع هب در ءاروشاع موي لايعلا ىلع ةعسوتلاو بوبحلاو

 :ةلدمحلاو ةلمسبلا

 موي بوبحلاو جاجدلا لكأ نع ماوعألا نم ةدع يف ماوعلا نم لاؤسلا رركت دقف .دعبو

 ةحلاص ةينب نرتقا نإو تاحابملا ةلمج نم هنأب تبجأف ؟ءاملعلا دنع مرحم وأ حابم وه لهو ؛ءاروشاع
 هيف بحتسي ال هنأل ,مويلا اذه يف كلذ ميرحتب ىتفأ نييرصعلا ضعب نأ اوركذف ,تاعاطلا نم وهف

 نب ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت خيشلا ىواتف لحتني نمم وه اذإف هنع تلأسف . موصلا ريغ ءيش

 هنع لوؤسملا ىنعملا اذهب ةقلعتملا نيدلا يقت خيشلا ىواتف ضعب ترظنف «ةيلبنحلا ةفئاطلا مامإ ةيميت

 خبطو جاجدلا حبذ هنع لوؤسملا نمو «ءاروشاع مويب قلعتت ءايشأ نع لئس دق هتدجوف «نييعتلا ىلع

 اهعرشي مل ةعدب وه لب ,مويلا اذه يف ةنس كلذ نم ءيش سيل باجأف .مويلا اذه يف بوبحلا

 .يتأيس امك هفعضو هركذ يتآلا ةريره بأ ثيدح ركذ مث .هباحصأ الو وه اهلعف الو ِةكَي هللا لوسر

 هيف ام ثيدحلا ةمئأ نم دحأ ىور الو مالسإلا ةمئأ نم دحأ بحتسي مل هنأ ملع دقو :لاق مث

 الو ةروكذملا ةالصلا الو ةقفنلا عيسوتو باضخملاو لحكلا الو ءاروشاع موي لاستغالا بابحتسا

 باحصأ نع ةنس كلذ يف اوركذ الو ثيدحلا اذه هنمضترك كلذ لاثمأ الو ءاروشاع ةليل ءايحإ

 نع رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةنييع نب نايفسو دام كلذ

 رشتنملا نب ميهاربإ لاق «هتنس رئاس هيلع هللا عس , هلهأر

 ندم يف نكي ملو ةفوكلا لهأ نم وه رشتنملا ٌنباو :لاق مث .اترك
 2 ذيبع يىبأ نب راتخملا باحصأ ةضفارلا ناتفئاطلا اهيفور#

 يف» : هك هللا لوسر امهيف لاق ناذللا امهو . ىفقث امهالكل فص

 نيسحلا ةلتق ةعيش نم هعمس دق اذه لعلف ؛ ةفوكلا ١ م ناك اذإو :لاق مث هريبمو باذك فيقث

 هقزر دبع ىلع عسو اذإ هللا نإف ءًاقح هاندجوف ةنس :ت//ءانب رج دق هلوق امأو ؛ دايز نب هللا دبع عابتأ

 نظو ملع الب لوق اذه لب .ءاروشاع موي هلعف ناك ام عيسوتلا ببس نأ كلذب ملعي مل هرمع لوط
 نم ءاروشاع موي متأملا نولعفي نيذلا ةضفارلا نم' يئر. دقو .ائيش قحلا نم ينغي ال نظلاو ءىطخم
 ظفاحلا لاق .همالك رخآ ىلإ ءاروشاع موي هلهأ ىلع سو نم ىلع عسوي امث رثكأ هيلع هللا عسوي

 هنإ هباحصأ لوقي يذلا مامإلا اذه نم مالكلا اذه عوقو نإ تبجعت دقلو :ركذ ام دعب يقارعلا
 نا ار



 لهألا ىلع ةقفنلا عيسوت مالسإلا ةمئأ نم دحأ بحتسي مل هنإ :هلوق امأف .ةربخو ًاملع ةئسلاب طاحأ
 رشتنملا نب دمحمو هللا دبع نب رباجو باطخلا نب رمع كلذب لاق دقف .كلذك سيلف ءاروشاع موي

 ينربخأ امك نيرخأتملا نم مهريغو ةنييع نب نايفسو ديعس نب ىيجحيو ةبعشو ريبزلا وبأو ميهاربإ هنباو

 دحاولا دبع نب دمحأ نب ىلع انأبنأ اهب ةهفاشم يقشمدلا رمع نب ليعامسإ نب دمحم لضفلا وبأ

 يونغلا ناهبن نب دمحم نب ميهاربإ انأبنأ «يشكلا نسحلا نب ديز نسحلا وبأ ةمالعلا انأبنأ .ىسدقملا

 نب دمحم يبأ ينثدح .دمحم نب رهاط يبأ يتثدح .ميحرلا دبع نب دمحم نب رهاط نب ىيحي انثدح

 ىلع ءاروشاع يف ةعسوتلا : لاق ةتابن نب ليعامسإ نب دمحم نب ميحرلا دبع يبأ ينثدح .ميحرلا دبع

 سيلف كلذ بابحتسا هيف ام ثيدحلا ةمئأ نم دحأ ىورالو :هلوق امأو .ةلوهجم ريغ ةنس لايعلا

 ركب وبأو ريبكلا مجعملا يف يناربطلا مساقلاوب ,أ ةروهشملا مهبتك يف ثيدحلا ةمئأ نم هاور دقف .كلذك

 ةمئأ نم مهريغو راكذتسالا يف ربلا دبع نب رمع وبأو نامإلا بعش يف ىقهيبلا نيسحلا نب دما

 باحصأ نع ةنس كلذ يف اوركذ الو :هلوق امأو .ثيداحألا ركذ دنع هارتس (ىك ثيدحلا

 ديج دانسإب باطخلا نب رمع نع راكذتسالا يفريلا دبع نبا هاور دقف .كلذك سيلف كي هللا لوسر

 امدنع فقو نم فصنأ دقف رشتنملا نبا لوق كلذ يف هغلب ام ىلعأ نإ : هلوق امأو دعب هيلع فقتس اك

 ىلوأ وهف هغلبي ملامو همالك لوأ يف لعف (ى هغلبي ملام دوجو يفني نأ هغلبي مل نمل يغبني ال نكلو .هغلب
 نب رمع لوق بابلا فو «نسح وأ حيحص اهضعبو ةعوفرم ثيداحأ بابلا يفف .هغلب امم ىلعأو

 .ةفوكلا لهأ نم رشتنملا نباو : هوق امأو ءهركذ يذلا عوطقملا نم ىلعأ فوقوملاو عوفرملاو باطخلا

 نم هنوكب ةقث لجر مالك دريفأ بيجع مالكف ةبصانلاو ةضفارلا اهيف نأو بذكلا ةرثكب اهمذي ذخأ مث

 بلاط يبأ نب يلع باحصأ نويضرملا ء ءاهقنلا ًاضيأ اهيفف ةبصانلاو ةضفارلا اهيف ناك نإو ةفوكلا لهأ

 لهأ ثيدح انكرتولو «ةمثألا نم مهريغو شمعألاو دوسألاو يعخنلا مي ميهاربإك دوعسم نب هللا دبعو

 . هنع هللا يضر نيسحلا ةلتق ةعيش نم هعمس هلعلف : هلوقو . ةحيحصلا ننسلا نم ريثك طقسل ةفوكلا

 نم هعمس هلعل انلوق نم ىلوأب اذه سيلو ءىطخت هلعل نظو ملع الب لوق هيف لاقي يذلا وه اذهف

 مونم عمس وأ ليبحرش نب ورمعو عدجألا نب قورسمك ةفوكلاب مهنم عمس نيذلا نينومأملا تاقثلا

 هقثوو ةتسلا ةمئآلا هب جتحا ةقث وهو , حيحصلا يف اههنع هتياورو رمع نباو ة ةشئاعك ةباحصلا نم

 ىلع عسو اذإ هللا نأب ةنس نيتس هانبرج هلوق ىلع أدر هلوق امأو .امهريغو نابح ع تباو لينح نب دمحأ

 قودصملا قداصلا نع دري ملول اذهف ,ءاروشاع موي هلعف ام هببس نأ كلذب ملعي مل هرمع لوط دبع

 موي هلعف ام عيسوتلا ببس نأ نم قداصلا نع درو امل نكلو , عرقولا لمتحم انونظم أرمأ ناكل

 نم ةضفارلا نم يئر دقو :هلوق امأو .ةنسلا هب تدرو رمأ ىلإ ادنتسم ابيصم انظ اذه ناك ءاروشاع

 لوق يف الو ثيدحلا يف لقي مل هنأل هب ضارتعالا نسحي ال اذهف .كلذ نم رثكأ هيلع هللا عسوي

 يف عسو نمل عيسوتلا تابثإ |ههيف امنإو «ءاروشاع موي عسو نم ىلع الإ عسوي ال هنإ رشتنملا نب دمحم
 ايندلا يف لمع امب يزجيل وأ ًاجاردتسا وأ ًاركم وأ ءرخآ رمأل هريغ ىلع مسوي دقو طقف ة مويلا اذه

 . ملعأ هللاو .ةرخآلا يف هل رخؤي الو

 نع كلذ درو دقو .ءاروشاع موي عيسوتلا بابحتسا يف ةدراولا ثيداحألا درون انه نمو

 وبأو ةريره وبأو دوعسم نب هللا دبعو هللا دبع نب رباج مهنم ةباحصلا نم ةعامج قيرط نم كي يبنلا
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 كك هللا لوسر تعمس هلوق وهف رباج ثيدح امأ .باطخلا نب رمع نب هللا دبعو يردنخلا ديعس

 هانبرج رباج لاق .«هتنس رئاس هيلع هلل عسو ءاروشاع موي هلهأو هسفن ىلع عسو نم» :لوقي
 ركذو .هلثم ةبعش نع يوارلا ريبزلا وبأ لاقو .هلثم رباج نع يوارلا ةبعش لاقو . .كلذك هاندجوف

 . حيحصلا لاجر هلاجرو .راكذتسالا يف ّربلا دبع نبا هدانسإب هاورو لاق رباج ىلإ هديناسأ يقارعلا

 لزي مل ءاروشاع موي هلايع ىلع عسو نم» :لاق هنإ لي يبنلا نع هلوق وهف . دوعسم نبا ثيدح امأو

 يف نابح نباو ناميإلا بعش يف يقهيبلاو ريبكلا مجعملا يف اذكه يناريطلا هاور «هتنس رئاس ةعس يف

 بتكلا نم ءيش يف سيل وهو ,ءاروشاع لضف يف هل ءزج يف ركاسع نبا مساقلا وبأو ءافعضلا خيرات
 لاق هلوق وهف «ةريره يبأ ثيدح امأو . هنم مهو كلذ نإف لوصألا عماج يف ريثألا نبا هركذ نإو ةتسلا

 هجرخأ «هتنس رئاس هيلع هللا عسوأ ءاروشاع موي هلهأو هلايع ىلع عسوأ نم» :ِي هللا لوسر

 يأر ىلع حيحص ثيدحلاف اذه ىلعو ,تاقثلا يف نابح نبا هركذو .هريغو ناميإلا بعش يف ىقهيبلا

 موي هلهأ ىلع عسو نم» : يك يبنلا لاق هلوق وهف يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو .نابح نبا

 ىلع عسو نم» : 35 هللا لوسر لاق هلوق وهف .رمع نبا ثيدح امأو «هتنس هيلع هللا عسوأ ءاروشاع

 هذه يف هديناسأ ركذ نأ دعب يقارعلا ظفاحلا لاقو .«هتئس رئاس هيلع هللا عسو ءاروشاع موي هلايع

 ثيدح اهحصأو بابلا يف ةعوفرملا ثيداحألا نم انل عقو ام اذهف :قرط ةدع نم اهضعبو ثيداحألا

 رئاس هيلع هللا عسوأ ءاروشاع ةليل هلهأ ىلع عسو نم» هنع هللا يضر هلوق وهو رمع رثأ امأو ءرباج
 لاقو هب هدنس يقارعلا ركذو .ديج هدانسإو ءاقح هاندجوف كلذ انبرج ديعس نب ىيحين لاق «ةنسلا

 هلهأ ىلع عسو نم» :لاقي ناك : رشتنملا نب دمحم لوق امأو . حيحصلا لاجر نم مهضعبو تاقث مه

 نبا ةياور ركذ هدنسب يقارعلا هاور نأ دعبف ؛«مهتنس رئاس مهقزر نم ةعس يف اولازي مل ءاروشاع موي

 ءاروشاع يف هلهأ ىلع عسو نم» :لاق رشتنملا نب دمحم نب ميهاربإ نع ةنيبع نب نايفس نع ربلا دبع
 نم هترصتخاو هتصخل ام ىهتنا .كلذك هاندجوف كلذ انبرج :نايفس لاق «ةّسلا رئاس هيلع هلل عسو

 نب دمحم طخب 44 ةنس ةبوتكم ةخسن نم هتلقن دقو .كلذ يف يقارعلا ميحرلا دبع ظفاحلا ءزج

 ظفاحلا اهفلؤم هخيش ىلع اهأرق نأ دعب ءاروشاع موي ةرهاقلاب اهبتك يبلحلا ينيسحلا روصنم نب دمحم

 . 865 ةنس يقارعلا ظفاحلا ةافو تناكوال80 ةنس يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع نيدلا نيز

 ةيميت نبا مامإلا بتك ضعب ىلع مالكلا
 يزوجلا نبا مامإلل :سيلبإ سيبلتو

 تادلجم ةعبرأ وهو «حيسملا نيد لدب نم ىلع درلا يف حيحصلا باوجلا» ةيميت نبا بتك نمف

 هعنم نم نيملسملا نع ذشو اهب درفنا يتلا هعدبل ضرعتلا نم الخول ةسافنلا ةياغ ين وهو . ةطسوتم

 ًالضف ريفكتلاو عينشتلاب ىلاعت هللا ءايلوأ رباكأل هضرعتكو «نيحلاصلاو ءايبنألا رئاسك قي هب ةثاغتسالا

 نمم امهريغو امهنع هللا يضر ضرافلا نب رمع يديسو ؛يرعلا نب نيدلا ييحم يديسك عيدبتلا نع
 هنع هللا افع هبأد اذهو ,«ناطيشلا ءايلوأ مهلعجو مهرفكو مهيلع عنشو ناقرفلا هباتك يف مهضعب ركذ

 يف درو دق ذإ . ءوسلاب هئايلوأل ضرعتي نميف ىلاعت هتداع ترج امك اهب عفنلا هللا للق كلذلو هبتك يف

 نم مهجارخإو مهريفكت نم مظعأ ةيذأ يأو «برحلاب هتنذآ دقف ايلو يل ىذأ نم» يسدقلا ثيدحلا



 «لوقنملاو لوقعملا» باتكو «ضفاورلا ىلع درلا يف ةنسلا جاهنم» هبتك نمو ةيلكلاب مالسإلا ةرئاد
 مامإلا ةنسلا لهأ نم نيملكتملا ىلع درلا يف لقنلاو لقعلا باتك هل لاقيو ,هشماه ىلع عوبطل
 درلل ًافلؤم ناك نإو وه ةنسلا جاهنمو . ةيدمحملا ةمآلا مظعم مهو |هباحصأو يديرتاملاو يرعشألا

 لقنلاو لقعلا باتك لثم ,ةيديرتاملاو ةيرعشألا ةنسلا لهأ ىلع ىلع درلاب هاشح هنأ الإ ضفاورلا ىلع
 نامز لك يف بجي يضفارلا لوق باوج يف هيف هلوقك مهدقتعي نمو ًاضيأ ةيفوصلا انتاداس ىلعد درلاو

 وحنو ثوغلاو بطقلا يف ةماعلا نم ريثك هيعدي ام دسفأ الإ اذه لهو .هداسف نيب نأ دعب موصعم مامإ

 نأ نكمي نيعم صخشل نييعت ريغ نم ةوبنلا ةبتر نم مظعأ وه امب اهسم نومظعي ءامسأ نم كلذ
 مل مهنأ عم رضخلا ةايح مهنم ريثك يعدي أكو .ءامسألا هذه ىمسم يف روكذملا عافتنالا هب عفتني

 نايرج يعدي هنأ كلذ يعدي نم ةياغ امنإو . مهايند يف الو مهنيد يف ال ةعفنم ىوعدلا هذبب اوديفتسي
 ول كلذب اوعفتني مل هتفرعم ىلإ مهل ةجاح ال مهنأ عم اذهو .ءالؤه لثم يدي ىلع هللا ردقي ام ضعب
 انأ لوقيو .ةروص يف ينجلا هل لثمتي نم ءالؤه نمو ءالطاب هنوعدي ام ناك اذإ فيكف ءاقح ناك
 لاجر مهو نجلا اوأر امنإ مهتيؤرو بيغلا لاجر نوركذي نيذلا كلذكو ًايذاك نوكيو رضخلا

 هترابع تهتنا ءاندنع رتاوت ام اهتياكح لوطت عضاوم يف هانيب دق اذهو سنإ مهخأ نونظي دقو .نوبئاغ
 تبث هنأ عم تاليحتسملا ةجرد يف هلعجو هملعب طحي مل ام راكنإ يف هللا همحر هبأد اذكهو ءاهفورحب

 اتوب مهريغو نيحلاصلاو دابعلاو نيلماعلا ءالعلاو نيفراعلا ءايلوألا نم نيملسملا ريهامج نم هريغ دنع

 . هتححص يف كشلا عوقو لمتحي ال

 نأ لبق «نساحملا رشنو هباتك رخاوأ يف ينميلا يعفايلا هللا دبع خيشلا هللاب فراعلا يديس لاق

 بيغلا لاجر ددع يف ليق امم ءيش ركذ هلك كلذ ىلع مدقأو «ةيفوصلاو يفوصلا ظفل ىلع ملكت

 ليقو «.ءابجنو ءابقنو ءالدبو داتوأو بطق ىلإ مهماسقناو نومدقملا ةيفوصلا ءاسؤر مه ذإ «نيدودعملا

 .بئاصعلاو نوراتخملاو ًاضيأ ءافرعلا مهنمو

 يف سانلا حالصل ماوعلا نوطلاخم ريثك نوح اصلا : مهنع ىلاعت هللا يضر نيفراعلا ضعب لاق
 يف مهل سانلا جايتحا ديزل صاوخلل نوطلاخم مهو مهنم لقأ ددعلا يف ءابقنلاو .مهايندو مهنيد

 رصملا يف مهنم نوكي ال ماظعلا راصمألا يف نولزان مهنم لقأ ددعلا يف لادبألاو ءايندلاو نيدلا تاكرب
 يف دحاوو «نميلا يف دحاو داتوألاو . مهنم نانثا اهيف ناك ةدلب لهأل ىبوطف .دحاولا دعب دحاولا الإ

 قافآلا يف بطقلا ريدي سدقتو ىلاعتو هناحبس هللاو .برغملا يف دحاوو .قرشملا يف دحاوو «.ماشلا

 بطقلا وهو ثرغلا لاوحأ ترتس دقو .ءامسلا قفأ يف كلفلا نارودك ايندلا ناكرأ نم ةعبرألا

 نطفك هلبأ لهاجك ًاملاع ىري هنأ ريغ ؛هيلع ىلاعت قحلا نم ةريغ ةصاخلاو ةماعلا نع مالسلا هيلع
 ةماعلا نع ترتسو ةصاخلل داتوألا لاوحأ تفشكو ارذح ًانمآ ارسع الهس اديعب ابيرق ًاذخآ ًاكرات

 فشكو ةصاخ ةماعلا نع ءابقنلاو ءابجنلا لاوحأ ترتسو نيفراعلاو ةصاخلل ءالدبلا لاوحأ تفشكو
 «ًالوعفم ناك أرمأ هللا يضقيلا» صوصخملاو مومعلل نيحلاصلا لاح فشكو ؛ ضعبل مهضعب لاح
 .رشع ةعبرأ ليقو ؛نوثالث ليق ءالدبلاو .نوعبرأ ءابقنلاو .ةثاثالث ءابجنلا ةدعو [57 :لافنألا]

 هناكم لعج بطقلا تام اذإف ,ةعبرأ داتوألاو . ملعأ ىلاعت هللاو حيحصلا وهو .رشع ةعبس ليفو
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 هناكم لعج ةعبسلا دحأ تام اذإو ,ةعبسلا رايخ هناكم لعج ةعبرألا دحأ تام اذإو ,ةعبرألا رايخ

 لعج ةئامثالثلا دحأ تام اذإو .ةئاثالثلا رايخ هناكم لعج نيعبرألا دحأ تام اذإو ,نيعبرألا رايخ

 نع هناحبس هللا عفدي مهمو لاق ,نيعمجأ مهتامأ ةعاسلا ميقي نأ هللا دارأ اذإف .نيحلاصلا رايخ هناكم

 . همالك ضعب وهو ىهتنا ءامسلا رطق لزنيو ءالبلا هدابع

 .ءابجنلا مه نوعبسو .ءايلوألا مه ةثاثالث :لاق هنأ مالسلا هيلع رضخلا نع ىوريو

 دحاوو .نوراتخملا مه ةثالثو .ءافرعلا مه ةعبسو «ءابقنلا مه ةرشعو . ضرألا داتوأ مه نوعبرأو

 .رصمب ءابجنلاو .ماشلاب ءالدبلا :لاق هنأ هيلع ىلاعت هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع نعو . ثوغلا وه

 . موقلا ديس مالسلا هيلع رضخلاو ,ضرألا رئاسب داتوألاو ,ناسارخب ءابقنلاو «قارعلاب بئاصعلاو

 ضرألا يف ىلاعت هلل نإ» : ِةلت هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 بلق ىلع مهبولق ةعبس هلو ,ىسوم بلق ىلع مهبولق نوعبرأ هلو .مدآ بلق ىلع مهبولق ةئامثال

 هبلق دحاو هلو . ليئاكيم بلق ىلع مهبولق ةثالث هلو .ليربج بلق ىلع مهبولق ةسمخ هلو ؛ ميهاربإ
 لدبأ ةثالثلا نم تام اذإو ,ةثالثلا نم هناكم هناحبس هللا لدبأ دحاولا تام اذإف ,ليفارسإ بلق ىلع

 لدبأ ةعبسلا نم تام اذإو ,ةعبسلا نم هئاكم هللا لدبأ ةسمخلا نم تام اذإو ,ةسمخلا نم هناكم هللا

 نم تام اذإو .ةئامئالشلا نم هناكم هللا لدبأ نيعبرألا نم تام اذإو ,نيعبرألا نم هناكم هللا

 .«ةمألا هذه نع ءالبلا مهب هلللاعفدي . ةماعلا نم هناكم هللا لدبأ ةثايثالثلا

 .مالسلا هيلع ثوغلا وهو بطقلا وه ثيدحلا اذه يف روكذملا دحاولاو :نيفراعلا ضعب لاق

 لاقو . لاعلا حالص عقي هب .لاهزكرم يه يتلا ةرئادلا نم ةطقنلاك ءايلوألا نم هتناكمو هناكم

 يف لجو رع هللا قلخي مل ذإ «ءايلوألاو ةكئالملاو ءايبنألا ةلمج يف هبلق لكي هللا لوسر ركذي مل : مهضعب

 ةفاضإلاب ءايلوألاو ءايبنألاو ةكئالملا بولقف لك هبلق نم فرشأو فطلأو زعأ رمألاو قلخلا يملاع
 تعمس دقو :تلق ركذ ام دعب ىعفايلا لاق . سمشلا لايك ىلإ بكاوكلا رئاس ةفاضإك هبلق ىلإ

 ميهاربإ ماقم فلخ هنع ىلاعت هللا يضر يناهفصألا نيدلا مجن ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا خيشلا

 هضبقي نأ لجو ّزع هللا لأسي مالسلا هيلع رضخلا نأ ركذي مالسلاو ةالصلا هيلعو انيبن ىلع ليلخلا
 نيدودعملا ءايبنألا رئاسو بطقلا نأ - ملعأ ىلاعت هللاو  رهاظلاو :تلق .نآرقلا عفري امدنع هيلإ

 بيطت نآرقلا عفر دعب سيل ذإ ٍدئنيح اضيأ توملا نوبلطي تقولا كلذ يف نيدوجوملا نم مهريغو

 هب عطق يذلا وه ايح رضخلا نوك نم تركذ امو .ريخ ضرألا يف ىقبي ال لب .ريخلا لهأل ةايحلا

 هوحن وأ اذه ركذ نممو . ماوعلا ةماع يف رهتشاو .نيثدحملا رثكأو نويلوصألاو ءاهقفلا هحجرو ءايلوألا

 ىلاعت هللا يضر يوونلا نيدلا يبيح مامإلا خيشلا هنع هلقنو .حالصلا نب ورمع وبأ مامإلا خيشلا

 قئالخ لب هب اوعمتجا رابكلا خويشلا نم ةعامج نأ باتكلا اذه ريغ يف تركذ دقو ءهرّرقو اههنع

 كلذو .هب اوعمتجا مهنأ نوربخي نامز لك يف مهنع ىلاعت هللا يضر نوقيدصلا لزي ملو .نوصخي ال

 لاف دقو .تاقثلاو ءايلعلا اهاور يتلا تاروهشملا بتكلا يف مهنع يورمو مهنع ضيفتسمو روهشم

 اقيدص نوعبس هنع ريخأ دقل هللاو : هنع ىلاعت هللا يضر مالسلا دبع نب نيدلا زع مانألا يتفم مامإلا

 .تيم مأ وه يحأ هنع لثس امل مهنيعأب هوأر مهنأ
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 هنأ ينوريخأ دقل هلئاو لب هب ارعمتجا مهن أ ءايلوألا نم دحاو ريغ ينريخأ دقل هللاو : تلق

 امل هلك اذه تركذ امنإو رون بحاص الإ هفرعي ال هنأل هفرعأ لو هتبجأف ءيش نع ينلأسو ب عمتجا

 هراكنإ يف لجرلا اذه نم بجعلا لك بجعلاو ؛ رضخلا ةايح راكنإ يف يزوجلا نبا ةغلابم نم ينغلب

 اعيش تمدق لقو .بابلألا ولوأ بابحألا نوقيدصلا هب لاق ام هدحجو . بتاحس اهنود سيل سمشلا

 هنأل ءًاضعب هضعب ضقني همالك نأ كانه تركذو ,باتكلا اذه نم عبارلا لصفلا يف هعم مالكلا نم

 هللا يضر دوعسم نباو سابع ن نباو يلع نع تالصتملا ديناسألاب تاياور عبرأ ًايح هنوك يف يور دق

 تردص ءايشأ ةيفوصلا رابك نم ءايلوألا ىلع هراكنإ كلذكو .مالسلا هيلع سايلا نعو مهنع ىلاعت

 .اهمهفي الو اهيردي ال ًامولعو اهفرعي ال لاوحأ نع

 زرطي ةبيجع مهل تعقو تاماركو ةبيرغ ةنسحتسم ءايشأ مهنع يكحي هنأ ًاضيأ هنم بجعلاو

 ا ا ولج ا ؛رخآ عضوم يف مهيلع اهركني مث همالك اهب

 عبارلا لصفلا يف هترابعو . يعفايلا مالك ىهتنا دوصقملا نع انجرخي انه كلذ يف هعم مالكلاو

 ل تك فص نعي انع لاعت ذل اع يوما نب نأ وخلب دقو ١ هلوق يه انه اهيلع لاحأ

 يذلا وه هنأ ردي لو مهيلع سبل سيلبإ نأ معزو . مهتقيرطو ةيفوصلا خويش ىلع هيف ملكت «سيلبإ

 ىلع هراكنإ يف هنم بجعلا لك بجعلاو ؛رعشي ال وهو مهيف هداقتعاو اذه همالك يف هيلع سبل

 اراونأو تامارك دوجولا اوؤلم نيققحم ىلاعت هللاب نيفراع نيقيدصو لاديأو داتوأ نيب ام تاداس

 مهرهد لوط نورفي اراه مهتع مهرابدإو ءاليل مهيلع سانلا لابقإ نودعي ًارارسأو ًايكحو فراعمو

 ردكلا بئاوش نم مهنطاوب اوفص دق .ارارف ىلاعت هللا ىلإ ايندلاو ناطيشلاو قلخلا نمو مهسوفن نم

 (ٌءالبو ًاعنم ايندلا ةمعن نودعي لب ؛ .معنلاو دئادشلاو مذلاو حدملاو ردملاو بهذلا مهدنع ىوتساو

 ام هللا لضف نم مهتياهن يف اولصحف هللا ىوس امع مهتيادب يف اوضرعأ ؛ءاخرو ءاطع ةدشلاو

 هنأ لف .هتددر الإ هللا ريغل ءيش هب زاج ام ةنس نيرشع يبلق باب ىلع تفقو : : مهم ريغصلا لوقب

 نيحلاصلا ءايلعلا ملأ نأ لع امأ ماع همرجو اباع كلذ لمب نع نركي الو اما ءالخإ مهركذ
 مهئاعدو مهتسلاجمب نوكربتيو مهنوروزيو ةيفوصلا ةقئاط نودقتعي اثيدحو ًاميدق اولازي مل ء ءاملحلا

 نوبدأتيو ملعملا يدي نيب يبصلا سلجي امك مهنم دحاولا يدي نيب نوسلجيو مهنومرتحيو مهراثآو
 كروف نبا مامإلاو جيرس نبا مامإلاو يروثلا نايفس مامإلاو دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلاك مهعم
 مامإإلاو مالسلا دبع نب نيدلا زع مامالاو يلازغلا دماح- ىب أ مالسإلا ةجح مامإلاو نيمرحلا مامإو

 ىصحي ال نمت مهريغو مهنع ىلاعت هللا يضر يوونلا نيدلا ييحم مامإلاو ديعلا قيقد نب نيدلا ىقت

 نأ ينغلب دقلو ؛ عضوملا اذه ريغ يف اهضعب ركذ دق . تاروهشم تاباكتس يف نير لاو نيم علا نم

 روزي ناك هنع ىلاعت هللا يضر روهشملا روكذملا ديعلا قيقد نب نيدلا يقن مامإلا وهو نيرخأتملا ضعب
 نم ريخ يدنع وهل :تقو يف لاق هنإ ىتح هيدي نيب للذتيو عضخيو ءاعدلا هنم ب بو ءارقفلا ضعب

 ناك هنأ ًاضيأ ينغلبو رايخألا ململاو نيلقيشلا عب هع تللذب ينرخأ هيقف فن لاق وأ هيقف ةثام
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 .هسابل رخاف نم اهريغو ةريبكلا ةماعلا كرتيو هسأر ىلع ةيقاطب هدقتعي ناك نم ضعب ىلع لخدي
 عفتنيو عمتجي ناك هنع ىلاعت هللا يضر روكشملا ديسلا روكذملا يوونلا نيدلا ييحم مامإلا كلذكو
 ام درو رفسلاب هرمأ هنإ ىتح هتراشإ لبقيو همالك عمتسيو هنع ىلاعت هللا يضر نيزملا نيساي خيشلاب
 ضرمف هتدلب ىلإ ًاعجار رفاسو هتراشإ لبقو هرمأ لثتماف ليلقب هتوم لبق ةراعتسملا بتكلا نم هدنع

 هنع ىلاعت هللا يضر مالسلا دبع نب نيدلا زع مانألا يتفم مامإلا كلذكو .هتوخإو هلهأ نيب ينوتو
 هيلع همالسو هللا ناوضر رضنخلا نع لئس هنإ ىتح مهلضفب لوقيو خياشملا دقتعي تركذ اك ناك

 هللاو يإ اولاق ؟هنوقدصت متنكأ هنيعب هآر هنأ ديعلا قيقد نبا مكربخأ ول نولوقت ام : لاقف ؟وه يحأ
 ؛ديعلا قيقد نبا نم ريخ مهنم دحاو لك هوأر مهنأ ًاقيدص نوعبس هنعربخأ دقل هللاوف لاق . هقدصنت
 . يحب سيل رضخلا نأ ًاضيأ همعز يف يزوجلا نبا لوق دري اذه هلوقو

 لصتملا هدانسإب ىور دق هنإف ؛ًاضعب هضعب ضقني يزوجلا نبا لوق لب تلق : يعفايلا لاق

 راتسأب ًاقلعتم هآر هنأ ههجو هللا مّرك ىلع نع اهادحإ : يح مالسلا هيلع رضخلا نأ تاياور عبرأ

 هفرعو هبطاخو .روهشملا ءاعدلا .عمس نع عمس هلغشي ال نم اي :ءاعدلا اذبب وعدي وهو ؛ةبعكلا

 ىلإ اعوفرم الإ هملعأ الو : يوارلا لاق .اههنع ىلاعت هللا يضر سابع نبا نع ةيناثلاو .رضخلا هنأ

 .هبحاص سأر اههبنم دحاو لك قلحيف مسوملا يف ماع لك يف سايلاو رضخلا يقتلي لاق» كو يبنلا

 فرصي ال هللا ءاش ام هللا الإ ريخلا قوسي ال هللا ءاش ام هللا مسب :تاملكلا ءالؤه نع ناقرتفيو

 ةثلاثلاو .«هللاب الإ ةوق الو لوح ال هللا ءاش ام . هللا نمف ةمعن نم ناك ام هللا ءاش ام هللا الإ ءوسلا

 رضخلاو ليفارسإو ليئاكيمو ليربج تافرعب ةفرع موي عمتجي هنإو ًاضيأ هنع ىلاعت هللا يضر يلع نع
 . لباق ىلإ نوعمتجي الف نوقرتفي مث .روكذملا ركذلا اذه وحنب نوثداحتي مهنأ ركذو .«مالسلا مهيلع

 ءايحأ مهلك ضرألا يف رضخلاو وهو ءامسلا يف سيردإو ىسيع نإ» مالسلا هيلع سايلإ نع ةعبارلاو
 يف تركذ امك لصتملا هدانسإب ةعبرألا تاياورلا هذه ىور «هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا عيمجلا ىلع

 مالك ضعب لقن دقو . عبارلا لصفلا يف «نساحملا رشن» ةرابع تهتنا «نكاسلا مارغلا ريثم» هباتك

 نم ركذ ام ديؤت ةريثك لوقنو ثيداحأب هعبتأو ةيثيدحلا هيواتف يف يمتيهلا رجح نبا مامإلا يعفايلا

 . هنع هللا يضر مهنأش يف درو امو بيغلا لاجرو داتوألاو بطقلا رابخأ

 يدنع عقوف 0 روذحملا لاا موقلا ينع أ ؛ ةفئاطلا هذه لهأ لفعب روجح يف تيب

 عبرأ وحن ينسو ةرهاظلا مولعلا يف تأرق املف ٠ .نكمتف ًايلاخ ًابلق فداص هنأل ًانسح ًاعقوم مهمالك
 هكسنتو هتكرب ىلع عمجملا مامإلا هللا دبع يبأ انخيش ىلع عاجش يبأ رصتخم تأرقف ؛ هنس ةرشع

 رجناف ةدح هدنع ناكو .ةدذم هتمزالف ةسورحملا رصمب رهزألا عماجلاب ينيوجلا دمحم خيشلا هملعو

 ىلإ خيشلا ردابف ءرم نمت مهريغو لادبألاو ءابقنلاو ءابجنلاو بطقلا ركذ ىلإ موي هسلجم يف مالكلا
 تلكو - هل تلقف هي يبنلا نع ءيش هيف سيلو هل ةقيقح ال هلك اذه :لاقو .ةظلغب كلذ راكنإ

 مهاشاحو هب اوربخأ هللا ءايلوأ نأل .هيف ةيرم ال قحو قدص اذه لب ؛« هللا ذاعم :نيرضاحلا رغصأ

 راكنإ دازف .ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا نيب عمج لجروهو .يعفايلا مامإلا كلذ لقن نممو .«بذكلا نم
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 خيش انخيش الإ ينرصني ال هنأ ترمضأو تكسف توكسلا الإ ينعسي ملف ٠ .لع هظالغإو خيشلا

 دوقأ يفأ يتداع نم ناكو . يراصنألا ايركز ىيحي وبأ نيفراعلاو ءاهقفلا مامإو نيملسملاو مالسإلا

 يركز « مالسإلا خيش ينعأ : :روكذللا انخيش ىلإ وهو انأ بهذأو اريرض ناك هنأل ينيوجلا دمحم خيشلا

 هيلإ انلصو (ملف ٠ ءاهيف هدنع ام رظننو هنود نمو بطقلا ةلأسم مالسإلا خيشل ركذأ نأ سأب ال ينيوجلا

 ههقف مهللا :اهنم ,.تاوعدب يل اعد مث .هنم ءاعدلا لاؤسو هماركإ يف غلابو ينيوجلا خيشلا ىلع لبقأ

 خيشل تلق . فارصنالا ينيوجلا دارأو خيشلا مالك مت املف ؛ كلذب يل وعدي ام ًاريثك ناكو .نيدلا يف

 مه له ؛ ةيفوصلا هركذي نمت مهريغو لادبألاو ءابجنلاو داتوألاو بطقلا 2 يديس اي: : مالسإإلا

 خيشلا ىلإ ترشأو خيشلا نإ يديس اي هل تلقف ؛ يدلو اي هللاو معن لاقف ؟ةقيقح نودوجوم

 رركو دمحم خيش اياذكه : مالسإلا خيش لاقف ؛هركذ نم ىلع درلا يف غلابيو كلذ ركني - ينيوجلا

 لاقف ؟تبت دقو هب تقدصو كلذب تنمآ مالسإلا خيش انالوم اي دمحم خيشلا هل لاق ىتح ؟هيلع كلذ

 . رجح نبأ مالك ه | ينم ردص ام ىلع ينيوجلا ينبتاعي ملو انمق مث ؛ دمحم خيش اي كب نظلاوه اذه

 باوجلا امهريغو رجح نبا مامإلاو ينارعشلا مامإلا نع ًالقن باتكلا اذه ةمتاخ يف تركذ دقو
 هللا ءايلوأ ىلع «ناقرفلا» هباتك يف ةيميت نباو «سيلبإ سيبلت» هباتك يف يزوحلا نبا هب ضرتعا ابع

 عجرأ انأ اهو . انه كلذ ركذ ىلإ ةجاح الف , مهنع هللا يضر مهدئاقع يف نعطلاو مهريفكت نم ىلاعت

 اذه يف ملعلا ةبلط نم ريثك ناك امل : : لوقأف «ةيميت نبا مامإلل «ةنسلا جابنم» باتك ىلع مالكلا ىلإ

 نم ةحيحصلا ةديقعلا ق قفاوي وأ فلاخي ام ةفرعمو مالكلا ملع يف نيرهام ريغ ماوعلا نع الضف نامزلا

 مالسإلا ءاملع رباكأ الإ اهنم لطابلاو قحلا نيب قيرفتلاو ءاهتفرعمل يدتبم ال يتلا ةقيقدلا مهئاحبأ

 ةنسلا لهأ ء ءاملع ىلع بجاولا نم ناك مالكلا ملع ثحابم يف مهرايعأ نم اليوط ًانمز اوضق نيذلا

 ماوعلا اورذحي نأ ًاضيأ ةلبانحلا ضعبو ةئالثلا بهاذملا لهأ مهو ؛ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةعامجلاو

 لهأ ىلع درلاو «لطابلاب قحلا طلخ نم امهيف ام ةرثكل نيباتكلا نيذه ةعلاطم نم ةبلطلا فاعضو

 «ماوعلا نع الضف ملعلا ةبلط نم نورصاقلا اهعفدل يدتهي ابر تافرخزم ججحب ةعامجلاو ةّنسلا

 يتلا تاهجلا نموه كش اال هدرف «لقنلاو لقعلا» هباتك ىلع در هنأ يكبسلا مامإلا مالك ين مدقت دقو

 .هريغو يرعشألا مامإلا لثم مهيلع درو .ةئسلا لهأ اهب فلاخ

 نيدلا جات هنباو يكبسلا نع ءايحألا حرش يف يفنحلا يديبزلا ىضترم ديسلا مامإلا لقن دقو

 ةديقع نايب كلذ يفو مهيفلاحم ىلع درلاو ةئسلا لهأ بهذم حيضوت يف ةلوطم تارابع امهريغو

 علطملا نوكيل انه كلذ نم ًائيش ركذأ انأ اهو . ةيوشهلا ةنسلا لهأ مهيمسي نيذلا هتقرفو ةيميت نبا

 رعشي ال ثيح نم للخ لخديف همالكب رتغي الثل رذح ىلع نيروكذملا نيباتكلا ايس الو .هبتك ىلع

 ا .ةيديرتاما وأ ةيرعشألا هتديفع ىلع

 ينتسأ ال ةرعاشأ مهلك ةيكلاملا نأ ملعأ انأ لاق هنأ يكبسلا جاتلا نع لقنو . ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 .هب هللا أبعي ال نم لازتعا وأ ميسجتب مهنم قحل نم الإ ينثتسأ ال ةعراشأ مهبلاغ ةيعفاشلاو ءادحأ
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 , ةلزتعملاب مهنم قحل نم الإ مهنم جرخي ال يرعشألا ةديقع نودقتعي ينعي :ةرعاشأ مهرثكأ ةيفنحلاو

 هذه نم مهو .ميسجتلا لهأب قحل نم الإ مهنم جرخي ال ةرعاشأ مهيمدقتم ءالضف رثكأ ةلبانحلاو
 . مهريغ نم رثكأ ةلبانحلا نم ةقرفلا

 مامإإلا خيشلا لاق ام ىلع رمألا تدجوف يفنحلا يأ : يواحطلا رفعج يأ ةديقع تلمأت دقو

 رصاعم يواحطلاو .لئاسم ثالث يف الإ فلاخي ال يرعشألا هدقتعي ام ىه اهنأ ىنعي :دلاولا

 اننيب يتلا لئاسملا عيمج تدجوف ةيفنحلا بتك تحفصت دقو :جاتلا لاق . يديرتاماو يرعشألل

 تسلا كلتو « يظفل يقابلاو «لئاسم تس يونعم اهنم : ةلأسم ةرشع ثالث فالخ اهيف مهنيبو

 روصنم وبأ ذاتسألا كلذب حرص اعيدبت الو اريفكت اهيف مهل انتفلاخم الو انل مهتفلاحم ىضتقت ال ةيونعملا

 .ه ا هحوضول حيرصتلا نع ينغ وهو .مهتمئأو انتمثأ نم هريغو يدادغبلا

 ليفز نبا ةديصق ىلع هحرش يف يكبسلا نيدلا يقت مامإلا ةرابع ءايحإلا حرش يف لقن مث
 هأمسو .ىرخأ ارافكو ةرات ةيمهج مهلعجو ةنسلا ةمئأ نم هريغو يرعشألا ىلع اهيف در يتلا يلبنحلا

 يف هركذ ام هنم درون نحنو : يديبزلا ىضترم ديسلا لاق . «ليفز نبا ىلع درلا يف : ليقصلا فيسلا»

 :ليفز نبا ةديصق لوأ اذهو .ةديفملا ةعفانلا لمجلا يف هتمدقم

 نايدلا قىلاخلا تافص اودحج ىلألا هتعيشو ناوفص نب مهج

 نصمحرلا نم هولخأ شرعلاو ىلعلا تاومسلاهنماولطع لب

 :ةديصقلا هذه ىلع هحرش يف يكبسلا نيدلا يقت خيشلا صن اذهو .لاق ام رخآ ىلإ

 اهذخأب كيلعو .وحنلاو هقفلا لوصأو هقفلاو ةنسلاو نآرقلاوهو . عفني امب الإ مولعلا نم لغتشت ال
 وأ ةديقعلا دساف وه نمب عامتجالاو «ةينانويلا ةمكحلاو مالكلا ملع بنجتو .ةديقعلا ملاس خيش نع

 ةقيقحلا يف امهو ةينانويلا ةمكحلاو مالكلا ملع :نيئيش نم رضأ دئاقعلا ىلع سيلو .همالك يف رظنلا

 «لقنلاو لقعلاب هوبلط نوملكتملاو مهوقع درجمب هوبلط نانويلا نكل يهلإلا ملعلاوهو ىدحاو ملع

 بناج اهيلع بلغ : ةيناثلاو ةلزتعملا مهو لقعلا بناج اهيلع بلغ :اهادحإ :قرف ثالث اوقرتفاو

 .ةيرعشألا مهو اهدنع نارمألا ىوتسا :ةثلاثلاو ,ةيوشحلا مهو لقنلا

 نم ملاسلاو .ةبيه طوقس امإو .هضعب يف أطخ امإ :ةرطاخم مهمالك يف ةثالثلا قرفلا عيمجو

 ناك اذهلو .ةميلسلا ةرطفلا ىلع نوقابلا سانلا مومعو نوعباتلاو ةباحصلا هيلع ناك ام هلك كلذ

 قيرط وهو هقفلا يف لاغتشالاب رمأيو مالكلا ملعب لاغتشالا نع سانلا ىبني هنع هللا يضر يعفاشلا

 ملع يف رظنلا بنجت ءاملعلل ىلوآلا ناكل ةباحصلا نمز يف هيلع اوناك ام ىلع سانلا يقب ولو .ةمالسلا

 غيزت نأ نع مهبش مفدو نيعدتبملا ةمواقمل هيف رظنلا ءاملعلل تبجوأ عدب تثدح نكل «.ةلمج مالكلا

 ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم نوبلاغلا مهو .كلذ يف نوطسوتملا مه ةيرعشألا ةقرفلاو . نيدتهملا بولق اه

 . سانلا رئاسو ةلبانحلا ءالضفو ةيفنحلاو
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 يفكو اولذخنا مث ءافلخلا ضعب مهدعاس ةلاثلا ةئاملا لئاوأ يف ةلود مهل تناكف : ةلزتعملا امأو

 لهأ نم نيملكتملا ةلوحف امهو .ناتمواقتملا امه ةلزتعملاو ةيرعشألا ناتفئاطلا ناتاهو ءمهرش ىلاعت هللا

 . حيحصلا لقعلاو ةنسلاو باتكلا ىلع اهوصأ تنب اهنأل امل دعأ ةيرعشألاو .مالسالا

 اهتبناجمو اهداسف نوفرعي مهلك مالسإلا لهأ نأل نوفتكم سانلاف : ةينانويلا ةمكحلا امأو

 . مالسإلل
 هيلإ مهتبسن ببسو .مبنم أربم دمحأو دمحأ ىلإ نوبستني لاهج ةليذر ةفئاط يهف .ةيوشحلا امأو

 لاهجلا ءالؤه اهمهف ام تايلك هنع تلقنو .هنع هللا يضر ةنحملا يف تبثو ةلزتعملا عفد يف ماق هنأ

 اولاز امو «ىلاعت هللا همصع نم الإ مدقتملا عبتي مهنم رخأتملا ررصو .ءىبسلا داقتعالا اذه اودقتعاف

 ضعبي نوقلعتيو ثراوت مهل تقو لك يف انإو ءرظاني نم الو سأر مهل سيل نيلذتسم اوغبن نيح نم
 داقتعا اودسفأو ءوس ىلإ هتبقاع تناكو الإ دحأب اوقلعت امو .مهرش ىلاعت هللا يفكيو لودلا عابتأ

 بلغ وأ مهوقع تصقن نيذلا نيثدحملا ضعي نم اهيس الو .مهريغو ةيعفاشلا نم ذوذش ةعام

 قشمدب هنامزب نيثدحملا لضفأ ناك دقلو .ثيدحلاب نولوقي مهنأ اودقتعاف .مهلضأ نم اهيلع

 .ديهشلا نيدلا رون مايأ كلذ ناكو .هسلجمب تورضحي مهنكمي الو مهثيدحت نم منتمي ركاسع نبا

 .ةلذلا ةياغ نيلذتسم اوناكو

 اخيش دجي لو (ةيميت نبا) ينعي : عالطاو ءاكذ لضف هل لجر ةعباسلا ةئاملا رخاوأ يف ءاج مث

 .اهمزتلي هتراسجبف «ةديعب ارومأ دجيو هبهذم ريرقتل درجتم روسج وهو .مهبهذم ىلع وهو ءهيده
 لسلستلا نأو العاف لاز ام ىلاعتو هناحبس هللا نأو :ىلاعتو هناحبس برلا تاذب ثداوحلا مايقب لاقف

 مو «مهنيب ىرغأو نيملسملا دئاقع شوشو اصعلا قشو «يتأيس اهيف وه امك ىضم اهيف لاحمب سيل

 :لاقو . ةيصعم ِِقلَك يبنلا ربق ةرايزل رفسلا نإ :لاقو ىدعت ىتح مالكلا ملع يف دئاقعلا ىلع رصتقي

 ءايلعلا قفتاو .قالط هيلع عقي ال ثنحو هتأرما قالطب فلح نم نأو . عقي ال ثالثلا قالطلا نإ

 ةوادب هيلع لخدي ال نأو . سبحلا يف ةباتكلا نم هعنمو ناطلسلا هسبحف «ليوطلا سبحلا هسبح ىلع

 سانلا ىلإ كلذ يقليو هلئاسم ملعيو .هدئاقع عيشي نم هباحصأ نم ثدح مث . سبحلا يف تامو

 تيب فالآ ةتس وحن ةديصق ىلع نامزلا اذه يف تفقو ىتح كلذب ررضلا معف ءارهج همتكيو أرس

 هذه تدجوف .ثيدحلا لهأ دئاقع هدئاقع نأ هلهجب معزيو ,هريغ دئاقعو هدئاقع اهيف اهمظان ركذي

 دئاقعلا ريرقت فو ءاقح ناك ول هيف رظنلا نع ءاملعلا ىهن يذلا مالكلا ملع يف افينصت ةديصقلا

 هذهف ,هتفئاط ىوسو هاوس نم لك ريفكت ىلع ماوعلا لمح يهو كلذ ىلع دايزو اهب غلابو هيف ةلطابلا
 . ةديصقلا هذه هتنمضت ام عماجم يه رومأ ةثالث

 ىلإ ةجاحلا وعدت اهيف هيزنت يبن ناك نإ مالكلا ملع نع يبنلا نأل مارح ةثالثلا نم لوألاو

 . ؟لطاب وه ايف فيكف ءهيلإ ةجاحلا وعدت ال اهيف ميرحت يب: وهف ديف ةعدتبملا ىلع درلا

 ءاقب يفف ةغلابملا هذه عم امأ .دحلا اذه ىلإ هتني ملو هب ريفكتلا يف نوفلتخم ءاملعلا :اهنم يناثلاو

 .رظن هيف فالخلا
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 ةيفنحلاو .ةيكلاملاو ,.ةيعفاشلا .ةثالثلا فئاوطلا ءالؤه نأ عطقلاب ملعن نحنف :ثلاثلا امأو

 كلذ ىلع سانلا لمحو رافك مهعيمج نأب لوقلاف «نيرفاكب اوسيلو نوملسم ةلبانحلا نم مهيقفاومو
 ةرورضلاو «امهدحأ اهم ءاب دقف رفاك اي هيخأل ملسملا لاق اذإ» : يطب لاق دقو ءارفك نوكي ال فيك

 يذلا وه لئاقلا نوكيف ءامهدحأ اهم ءوبي هنأ ىضتقا ثيدحلاو .ملسم مهرفك نم ضعب نأب تبجوأ

 روكذملا ردقلا ىلع انرصتقا دقو .ةرابعلا يف لاطأو يزجسلا ىلع نيمرحلا مامإ ذر ىكح مث ءاهب ءاب

 ةرابع تهتنا .ملعأ هللاو ءاذه ريغ لحم هلو .مهلاوقأ ىلع درلاو مهداقتعا نايب ددصب تسل ينأل

 . يديبزلا ىضترم ديسلل ءايحإلا حرش نم يكبسلا
 هنأ ملعت قفوملا حلاصلا يلبنحلا وأ يكلاملا وأ يفنحلا وأ يعفاشلا ملسملا اهيأ كلذ تملع اذإ

 ةارهم يف يوهت الثل دئاقعلاب ةقلعتملا هتعامجو ةيميت نبا مامإلا بتك نم ماتلا رذحلا كيلع بجي

 يدنفأ نامعن ديسلا مالكي رتغت نأ كايإو .لاوحألا نم لاحب كلذ دعب مدنلا كعفني الو لالضلا

 اذهب وهف .ةعاجلاو ةئسلا لهأ نم يفنح هنأ نظتو «نينيعلا ءالجو هباتك يف يدادغبلا يسولألا

فع ةيباهولا بهذم هبهذمل ارصان ةيميت نبا ةعامج نم راصو هتينسو هتيفنح نع جرخ دق باتكلا
 هللا ا

 «نيعدتبم ةنسلا لهأ هب اوفلاخ |ميف اوناك نإو نيملسملا ةلمج نم كش الب مهنإف ,نيعمجأ مهنعو هنع

 حلاصلا فلسلا بهذم ىلع مهنإ : مهوقب ماوعلاو ةبلطلا فاعض نم مالسإلا لهأ نورغي امنإ مهو

 ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةنسلا لهأ فالخب ؛ىلاعت هللا قح يف تافصلا نم درو ام ليوأت مدع نم

 نم اوجرخ مهنكلو ةماقتسالا جبن ىلع اوناكل كلذ ىلع اورصتقا ول مهو ءاهنولّوؤي مهنم ًاريثك نإف
 كلذب نوفلاخيو «ىلاعتو هناحبس هقح ين ةهجلا مهوت ىلاعت هللا بناج يف قلعتت ىرخأ دئاقع ىلإ كلذ

 ام هب اوفلاخ ام لطابلا امئإو ءالطاب نأشلا اذه يف هولاق ام لك سيلو .ةئسلا لهأ ىرخأ دئاقعبو .

 مهمالك يف اطلت كلذ ناك ثيحو ,ةلبانحلا ضعبو ةثالثلا بهاذملا نم ةّنسلا لهأ هيلع تعمجأ

لب كلذ نمو .دئاقعلا يف مهبتك ةعلاطم ذئنيح يغبني الف .ءاملعلا رباكأ الإ هزيمي الو
 كلانه ام مهأ 

 باتك هل لاقيو «لوقنملاو لوقعملاو .ةنسلا جاهنم» ناباتكلا ناذه اهمهأو «ةيميت نبا مهمامإ بتك

 . لقنلاو لقعلا

 تافصلا نم درو ام ليوأت مدع دامتعا يف مهلثم مه ًاضيأ ةّنسلا لهأ نم نيققحملا نأ ملعاو

 ىلع اهاقبأ نم نوللضي ال نيلوؤملا نأ اك نيلوؤملا نوللضي ال مهنكلو «ىلاعت يرابلا قح يف ةهماشتملا

 . ىلاعت هللا ىلع ةليحتسملا ثداوحلا تافص لثم ابنأ اهيف دقتعي ال نأ طرشب اهوؤي لو اهرهاظ

 تافصلا ليوأت مدع يف فلسلا بهذم مهعابتا نم سانلا هب نوعدخي ام نأ تملع دقف

 يديس كلذ ىلع مالكلا لاطأ دقو .مهبهذم نم حجارلا وه لب ًاضيأ ةنسلا لهأ بهذم وه ةبباشنملا

 يديس ربكألا خيشلا نع ةريثك الوقن لقنو «رهاوجلاو تيقاويلا» يف ينارعشلا باهولا دبع
اذم ءايحإلا حرش يف لقنو .ليوأتلا مدع نم فلسلا بهذم ديؤت يبرعلا نب نيدلا ييحم

 لهأ به

 .ليوأتلا مدع نم فلسلا ةقيرط مهروهمج حجر دقو «كلذ يف ةئسلا

 ةديصقلا بحاص ليفز نباك .هتعامجو ةيميت نبا هب لوهي ام عيمج نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 ريغ يف وه نينيعلا ءالج يف يسولألا اهنم اريثك ركذ كلذ يف ًاضيأ ةينون ةديصق هلو ميقلا نباو ةينونلا

 كر



 ىلإ لئاسملا هذه ريرقتب نوغلبي ال مهنأ الإ مهلثم ليوأتلا مدع ىلع ةنسلا لهأ رباكأ روهمج نأل ,هلحم
 ءالؤه تارابع فالخبب «.سدقتو ىلاعت مسج وأ ةهج وذ ىلاعتو هناحبس قحلا نأ عماسلا مهون ةجرد
 نأ نم ءىراقلاو عماسلا ىلع اهعم ىئخي ةجرد ىلإ اهيف اوغلاب مهنإف .مهدئاصقو مهبتك يف ةعامجلا
 لهأ مهبسن كلذلو , ماوعلا وأ ةبلطلا فاعض نم ناك اذإ امهيس الو , ماهوأ هتديقع يف هيلع لخدي

 يف اك ةمسجملاو ةهبشملاو ةيوشحلا مهومسو «ىلاعت هللا بناج يف ةهجلا داقتعاو ةعدبلا ىلإ ةنسلا

 .امهريغو يديبزلل ءايحإلا حرشو .فيرش يب أ نب لامكلل ةرياسملا حرش

 ةهجلا هداقتعا ققحي ًاليصفت «ةنسلا جاهنم» روكذملا هباتك يف ةيميت نبا مهمامإل تيأر دقو

 هعابتال ناكف ؛ ًاقلطم ىلاعت هللا بناج يف ةهجلا ظفل مهمع دري م ءاملعلا هلاق اك فلسلا نأ عم ةقيقح

 يتلا ليصافتلا هذه ركذي الو ىلاعت هللا ىلع اقلطم ةهجلا ظفل قالطإ عنمي نأ همزلي فلسلا ةقيرط

 عابتا موزلب لوبي امئاد وهو . حلاصلا فلسلا نع درت ملو تاطلاغملا عون نم يه امنإو امل ىنعم ال

 يف هرركو هسفن ءاقلت نم هركذ لب .فلسلا نم دحأ ىلإ هدنسي مل ليصفتلا اذه لصف نيحو .فلسلا
 اهداقتعا لقنو ءاهدقتعي وه لب .ضعبلا معز امك اوئطخي مل ةهجلا داقتعا هيلإ اوبسن نمف . عضاوم
 امأو . 7١7 ةحفص يف هيلع در يذلا يضفارلا باوج يف هترابع هذهو «ةلبانحلا ةمئأ نم نيريثك نع
 :لاوقأ ةثالث ةهجلا ظفل قالطإ يف سانلل :لاقف .ةهج يف سيل ىلاعت هنأل ىضفارلا ينعي : هلوق

 باحصأ نم تافصلل ةتبئملا ىف دوجوم عازنلا اذهو .لصفت ةفئاطو .اهتبثت ةفئاطو ءاهيفنت ةفئاطف

 سيلو يظفل عازن هتابثإو كلذ يفن يف ةصاخلا ةّئسلاو ثيدحلا لهأ عازنو ٠ . مهلاثمأو ةعبرألا ةمئألا

 ءاهيفنت هيلوق لوأ يف يضاقلاو نييميمتلاك دمحأ باحصأ نم ةفئاط ناك اذهلو ءايونعم ًاعازن وه
 ءدوجوم وه ام هب داري دق ةهجلا ظفل نأ كلذو ,يضاقلا يلوق رخآو هو اهتبثت مهنم رثكأ ىرخأ ةفئاطو

 رمأ ةهجلاب ديرأ اذإف ,قولخملاو قلاخلا الإ دوجوم ال نأ مولعملا نمو . مودعم وه ام هب داري دقو

 ديرأ نإو .تاقولخملا نم ءىش هب طيح الو هرصخ اال ىلاعت هللاو ًاقولخم ناك ىلاعت هللا ريغ دوجوم

 ءالكلا ىنعم ناك ةهج يف هنإ لبق اذإف «هدحو هلل الإ كانه سيلف ماعلا قوف اموهو يمدع رمأ ةهجلاب
 يهو «هترابع تهتنا هيلع لاع عيمجلا قوف وهف تاقولخملا تهتنا ثيح ملاعلا وف كانه هنأ
 هللا بناج ىلع فلسلا نم دحأ هقلطي مل يذلا ظفللا اذه قالطإب ينعأ ةهجلا هداقتعاب ةحرصم
 يتلا تافصلا نم اهوحنو شرعلا ىلع ءاوتسالا ةفصو ولعلا ةفصو ةيقوفلا ةفص اوقلطأ نإو ؛ىلاعت

 مهتيقوف نم تاقولخملا تافصب هيبشت الو ليوأت ريغ نم ىلاعت هللا ىلع ةئسلاو باتكلا يف تدرو
 فاصوأو ميسجتلا نم كلذ مزليامو ثداوحلا فاصوأ نم كلذ وحنو مهئاوتساو مهولعو

 رفك لب «لجو َّزع عينملا عيفرلا هبناج ىلع اهوقلطي ملف ةهجلا ظفل امأ . اهنع هللا سدقت تاقولخملا
 ىلاعت ههيزنتب حرص لب ٠ .كلذ ديفت ال ةيميت نبا ةرابع نكلو ميسجتلا اهتمزالمل اهدقتعي نم مهضعب

 ىمسملا هشماه ىلع عوبطملا هباتك فو . تاقولخملا نم ءىش هب طيحي الو هرصحي ال ىلاعت هللاو : هلوقب

 امهيف يكبسلا هيلع در يذلا لقنلاو لقعلا باتك وهو «لوقنملا حيرصل لوقعملا حيرص ةقفاوم نايب»

 يف عقو يذلا ردقلا اذهو .هنم 18٠١ ةحفص يف لاق . ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةنسلا لهأ هيف فلاخ
 تعقو نكل فراعملاو رومألا قيقحت مهضرغ ناك لب .«لصألا يف مهؤالقع هدصقي مل ةفسلفتملا لالض

 ضعبب لض نمع رافكلا نم مهريغ نمو مهنم نيكرشملا نم ءادتبا لض امك اهب اولض تاهبش مهل
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 ىتح لمجم ظفل ىلع مهقفاوي ال نأ مهلاثمأو ءالؤه لالض فشك ديري نم ىلع بجي اذهو ,تاهبشلا

 ظافلأب ةهبتشم ناعم يف ال ةنيبملا ةيلقعلا يناعملا يف مالكلا نوكيو .هدوصقم فرعيو هانعم نيبتي

 .هلوسرو هللا هلاق امب نمؤن نأ انيلع نإف عرشلا امأ .لقعلاو عرشلا يف عفان اذه نأ ملعاو

 قداصلا هنأ انملع دق انأل .هانعم مهفن مل نإو هب قدصن نأ انيلعف هلاق كي لوسرلا نأ تبث ام لكف

 زيحتملا ظفلك ةلمجملا ظافلألا نم ةمآلا هيف عزانت امو قحلا الإ هللا ىلع لوقي ال يذلا قودصملا

 ءامسألا هذه نم مسا ىمسم لبقي نأ دحأ ىلع سيلف كلذ لاثمأو ضرعلاو رهوجلاو مسجلاو ةهجلاو

 ًاقفاوم ًاحيحص ىنعم دارأ كلذب ملكتملا ناك نإف .هانعم هل نيبتي تح تابثإلا يف الو يفنلا يف ال

 مث الطاب هدرأ ام ناك موصعملا لوقل ًافلاخت ىنعم هب دارأ ناك نإو .ًاقح هدارأ ام ناك موصعملا لوقل

 نم معنتميو ًاحيحص ىنعملا نوكي دقف .ةيهقف ةلأسم يهو هيفنو ظفللا كلذ قالطإ يف رظنلا ىقبي

 ابك لطاب ملكملا هدارأ يذلا ىنعملا نكلو ًاعورشم ظفللا نوكي دقو ةدسفم نم هيف ال ظفللا قالطإ

 ىهتنا لطاب اهب ديرأ قح ةملك هللا الإ مكح ال :نيقراملا جراوخلا نم لاق نمل هنع هللا يضر يلع لاق

 . هعجاريلف ثحبلا اذه مامت ىلع فوقولا دارأ نمو .روكذملا هباتك نم هلقن تدرأ ام

 جاهنم» هباتك نم اهتلقن يتلا ةقباسلا ةرابعلا يف هركذ امل ةيوق ةفلاخم هذه هترابع يف نأ ملعاو
 ىضاقلا مهنمو ةلبانحلا هبهذم ءاملع رثكأ نأ ةرابعلا كلت يف ركذ هنإف .ةهحلا ظفل صوصخب «ةئسلا

 فاصوأ عيمج نعو تاهجلا نع سدقتو ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ ىلع ريخألا هلوق يف ىلعي ابأ ىنعي

 دقف ةعونمملا ةهجلا داقتعا نيع وهو هركذ يذلا ليصفتلاب اهقالطإ نم عنام ال هنأ ركذو :تاثداحلا

 ىنعملاو .ءاهقالطإ نم ديدشلا روذحملا عمو ًاعطق ةئسلاو باتكلا يف اهدورو مدع عم مهلثم اهقلطأ

 ام ىلع ةهجلا ظفل قالطإ يف سانلا لك دوصقم وه هلصف يذلا ليصفتلا يف هزوجو هركذ يذلا

 لكل ظفللا نم ردابتملا ةهجلا ىنعموهف ىبعملا اذه ريغ تاهجلا قالطإ يف دحأ دصقي الو هيلع اهنوقلطي

 هيبشتلاو ميسجتلا مهوت فوخ وهو روذحملا لب روذحملا لاوز نم ًائيش هدفي مل هليصفتف هعمس نم
 مل يذلا ظفللا قالطإ عنم ةريخألا هذه هترابع يف هسفن وهو فصنم لكل رهاظ وه | هلاح ىلع قاب

 بترتت يتلا ة ةدسفملا نم مظعأ ةدسفم يأو ,ةدسفملا نم هيف ال ًاحيحص هانعم ناك ولو عرشلا نع دري

 ظفل قالطإ عنمت انه هترابعف ٠ .هيبشتلاو ميسجتلا ماهيإ يهو ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ظفل قالطإ ىلع

 هبهذم يهو عةئسلا جاهنم ةرابع ىلوألا ةرابعلا يف كانه اهزوج دقو اهقالطأل ةدسفملا ققحتل ةهجلا

 وهف ًاعينش هاري ال وه نكلو هتعانش ةدشل هنع يماحي نم ضعب هركنأ نإو ءهب فورعملا هنع روهشملا

 ضعب ين قحلا هل ىلجت اذإ ىرخأ بتك يف هسفن ضقانيو شاحت ريغ نم هبتك ضعب يف هب حرصي
 هيلع بترتي ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ظفل قالطإ نوك راكنإ امأو .هديقت مدعو هملع ةرثكل كلذو نايحألا

 ريغ وه ةهجلا ظفل نوك امأو ءهنم ردص امب يلابي ال نم لك الإ اهبكتري ال ةرهاظ ةرباكم وهف ةدسفم

 زيحتملا ظفلك ةمألا اهيف تعزانت يتلا ظافلألا ةلمج يف هركذ هنأل هترابع حيرص وهف عراشلا نع دراو

 تبث اميف مكحلا ركذو هلك يبنلا نع تبث ام ةلباقم يف اهلعجو ضرعلاو رهوجلاو مسجلاو ةهجلاو
 فوخ دنع اهقالطإ زوجي ملف درت مل يتلا ظافلألا كلت امأ ؛هانعم مهفن مل نإو ءهب قيدصتلا هنأ هدورو
 ىلع ءاوتسالا لثم ةنسلاو باتكلا يف عراشلا نع ةدراولا ةعورشملا ىنعمو .ةهجلا ظفل اهنمو ةدسفملا
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 نإو اهب قيدصتلا بجي هنأ الّوأ ركذ يتلا يهو ةمولعملا ةهباشتملا تافصلا ظافلأ نم كلذ ريغو شرعلا
 ةمسجملا نم ةلاضلا قرفلا ضعبك ينعي ًالطاب ىنعم اهب ملكتملا اهبنم ديري دقو لاق .اهانعم مهفن م
 ةالغ مبنمو سدقتو ىلاعت هللا قح يف اهرهاظ ىلع ةدراولا ظافلألا هذه نودقتعي نيذلا ةهبشملاو

 يف ةثداحلا ةرهاظلا اهيناعم ةلاحتسا يف قيقدت نود نم ظافلألا كلت رهاظ ىلع اودمح نيذلا ةلبانحلا

 . ىلاعت هللا قح

 لج قحلا بناج يف هيبشتلاو ميسجتلا داقتعا نم هتءارب يف ةحيرص هذه ةيميت نبا مامإلا ةرابعو

 مل نإو ةعينش ةعدب يهو .ةنسلا جاهنم يف هترابع حيرص وه اى نيقيب ةهجلا دقتعي هنكلو .العو
 يعفاشلا يوونلا مامإلا حرصو ءاهدقتعم رفكب ءالعلا ضعب لاق لب ميسجتلا داقتعا اهبحصي

 رسعي مل اذإو .لهجلاب نيروذعملا ةماعلا نم نكي مل اذإ اهدقتعم رفكب يكلاملا ةرمج يبأ نبا مامإلاو

 ميهاربإ مامإلا (هنع كلذ لقن ,مهيلع اهيفن رسعي الف ءاملعلا امأ . ةماعلا ىلع يأ : مهيلع اهيفن مهف

 لهأ ةمئأ رباكأ نم امهو وهو «ديحوتلا ةرهوج» هتموظنم ىلع «ديرملا ةياده» هحرش يف ىكلاملا يناقللا

 : هلوق حرش يف ىلاعت هللا همحر لاق . هترابع هذهو ةّنسلا

 اهيزنت مرو ضوف وأ هلو اهيبشتلا مهوأ صن لكو

 دقتعم .مالسلا دبع نب زعلا لاق . عبارلا هيبنتلا يأ ,عبارلا :تاهيبنت ةثالث ركذ نأ دعب

 ةرابع تهتنا اهيفن مهمهف رسعب ةرمج يبأ نباو .ةماعلا نم هنوكب يوونلا هديقو .رفكي ال ةهجلا

 هتعدب ةعانش هب رتسي نأ دارأ امنإو .دحأ هب لقي ملف ةيميت نبا هركذ يذلا ليصفتلا امأو .يناقللا

 تعبط دق هذه هنع امعو هللا همحر هبتك تناك املو .تاهيه تاهيهو اهتعاظف فيفختو ةروكذملا

 ناك ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقعل ةفلاخت دئاقعلا يف لئاسم اهيف تناكو ترشنو

 لهأ ةفلاخم اهيف عقو يتلا لئاسملا كلت نايبل اودصتي نأ رصعلا اذه يف ءاملعلا رباكأ ىلع مزاللا نم

 كلت مهأ نم ناك املو ,مهدئاقع شيوشت نم مهيلع افوخ سانلا اهرذحيل اهيلع هيبنتلاو ةّسلا

 وهف «هايإ هداقتعا مدعو هنع هيفنب ةلبانخلا ضعب رتست نإو ىرت اهك وهو ةهجلا داقتعاب لوقلا لئاسملا

 باوصلا نم تيأر دقف .لاق امك مهرثكأ يه لب مهنم ةريثك ةفئاط كلذ ىلع نأبو هداقتعاب حرصم

 ةنسلا لهأ بهاذملا ءاملع رباكأ لاوقأ اهيف لقنأ ةلاسر عمجأ.نأ هنع ةحودنم ال يذلا بجاولاو

 اهتيمسو .هجولا اذه ىلع اهتعمجف ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةعامجلاو

 ,باتكلا اذه ةلمج نم نوكتل اهفورحب انه اهركذأ انأ اهو «هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر»

 :هذه يهو .باوصلل قفوملا هللاو

 ,تاثداحلا فاصوأ عيمج نع يللاعتملا تاهجلا نع هزنملا هلل دمحلا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىلع ءاوتسالاو ةيولعلاو ةيقوفلا نم دلي هيبن ناسل ىلعو هباتك يف ةسدقملا هسفن هب فصو امب فوصوملا

 ديلاو هجولابو تاليوأت الو ةهج داقتعا نود نم .تالاكلا نم هب قيلي اكو دارأ اك شرعلا

 ليوأت نود نم هناحبس دارأ ام ىلع كلذوحنو ءيجملاو ةلورهلاو لوزنلاو .نيعألاو نيعلاو ؛ يديألاو

 موجن هباحصأو هلآ ىللعو .نيمملاعلا ديس دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو , ليث الو هيبشت الو

 هذه اهيف تحضوأ «هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر» اهتيمس ةلاسر هذهف :دعب امأ . نيدتهملا

١ 



 بئاوش نم هبلق افص نم لك اهلبقي تايلقنو تايلقع لئالدو تاحيحص لوقنب ةمهملا ةلأسملا

 لوفمللا حصأ نم يهو ؟ال فيك ؛تاقولخملا ةهباشم نع ىلاعت هللا هزنف هبل رانتساو ,تاهبشلا
 يزارلا رخفلاو يلازغلاك ةيفوصلاو نيثدحملاو نيملكتملاو ءاهقفلا نم ةمألا ةمئأ نع ةتباثلا ةيعرشلا

 ٍيلمرلا باهشلاو يمتيهلا رجح نباو ينارعشلاو يعفايلاو نابللا نباو ربكألا خيشلاو مالسلا دبع نباو
 يروجابلاو يناقللاو ريشملا نب نيدلا رصانو يفسنلاو يديبزلا ىضترم ديسلاو مالا نبا لامكلاو

 هللا مهمحرو يزوجلا نباك ةلبانحلا ضعب نع كلذ اولقنو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا ةمئأ نم مكريغو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ِةلَك نيلسرملا ديس ءاول تحت نيدتهملا ةرمز يف مهعم انرشحو نيعمجأ

 اذهو :ةهجلاب ًاصتخم ىلاعت هنوك ةلاحتسا تبثأ نأ دعب ءايحإلا حرش يف ىضترم ديسلا لاق
 ناسل .ىلع عرشلا يف طق ءىجي ملو هريغ الو هيقف الو ثّدحم ال ينس قيقحتلاب هيف فلاخي ال دقتعملا

 تايآلا صعب رهاوظ نم اهمهف امنإو .هلحم يف هنع هلقن يتأيس ام رخآ ىلإ ةهجلا ظفلب حيرصتلا يبن

 رفغي هللاو ةمألا روهمح نيفلاخم ام اولاقف ,نيثدحملا يرخأتم نم ليلقو ةلبانحلا نم ريثك ثيداحألاو

 اتوبث هدنع تبثي فاستعالاو بصعتلا ابناحم فاصنإو مهفب ةلاسرلا هذه أرق نمو .نيعمجأ مهو انل

 يهو .ةميقتسم ةيوس قرطو ةميوق ةيوق نيهاربب ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا هعم ةهبش ال اينيقي

 ةيادحلا رون نم ءيش دأب هيلع هللا معنأ نمل قيقحتو قيقدت ةدايز ىلإ اهمهف يف جاتحت ال اهحوضول

 يناعم اهيف تصخخ تاعنقم بيلاسأب تاحضاو ينم تارابع امدقم كلذب عرشأ انأ اهو « قيفوتلاو

 دهع نم فلخلاو فلسلا نم ةنسلا لهأ رشاعم انل رهظ دق :لوقأف ,.تاداسلا كئلوأ هلاق ام ضعب

 جلبألا قحلاو حارصلا باوصلا نأ بايتراو كش ىندأ هعم سيل ايلج اروهظ نآلا ىلإ 5 يبنلا

 تاثداحلا فاصوأ نم اهنأل ؛تايلفسلاو تايولعلا تاهجلا عيمج ىلع ىلاعت هللا هيزنت وه حاضولا

 عيمجو ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا نم اهئايلوأو ةمألا ءالع روهمح داقتعا وه اذهو

 نم ةصاخلا ةصاخو ةلملا لهأ نم ةصالخلا ةصالخو .ةمألا ةاده نم ة ةوفصلا ةوفص مهو ةيفوصلا

 : راصعألا عيمج يف مهبراشمو مهبهاذم فالتخا ىلع مهروهمح قفتا دقف عةئسلاو باتكلل نيعبتملا

 فاصوأ عيمج نعو تاهجلا نع هزنم ىلاعت هللا نأ ىلع راصمألاو يداوبلاو ىرقلا لك يفو .راطقألاو

 انلامشو اننيميو انتحتو انقوف تسلا انتاهج نم ةهج هرصحت نأ نع سدقتو ىلاعت هزنت امكو ؛تائداحلا
 هل قوف الف تاهجلا هذه نم ةهج ةسدقملا هتاذل نوكي نأ نع ىلاعتو هناحبس ًاضيأ هزنت انمامأو انفلخو

 هنأل «تاليحتسملا نم ىلاعت هقح يف كلذ لك مامأ الو فلخ الو لاهش الو نيمي الو تحت الو ىلاعت

 ةنكمألا عيمج نع سدقتو ىلاعت تايلفسلاو تايولعلا نيب كلذ يف قرف الو ,«تاثداحلا فاصوأ نم

 . تاهحجلا عيمج نعو ةنمزألاو

 رثكأو مانألا تمع دق ةيلهاجلا ذإ مالسإلا ءادتبا يف اميس الو ًادج ًارسع كلذ لقعت ناك امو
 ناكو مانصألاو راجحألاو راجشألا ةدابعب اولض دق ؛مالحأ الو مهل ماهفأ ال ماعنألاك اوناك سانلا

 ًاتاذ نولقعتي ال مهلج وأ مهلك ناكو ,تارصاقلا مهاهذأ همهفت ريبعت نم ىلاعت هللاب مهفيرعتل ذب ال

 هللا ءاش ام ىلإو نآلا ىلإ نيملسملا ماوع نم مهدعب ءاج نم رثكأ كلذكو .تاهجلا نم ةهج الب

 فرش أ قوفلاو ولعلا ةهج تناكو ةهج الب أتاذ نولقعتي ال مهوقع لمكت نأ ىلإ مهرغص يف اهيساال

 عيمج لصأ يهو ء.راطمألا أشنمو تاريخلا ردصمو راونألا عبنمو بكاوكلا علطم يه ذإ تاهجلا
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 «نودعوت امو مكقزر ءامسلا ينو» : ىلاعت لاق .ناك وأ نوكي امث ناسنإلا ىلع ةيهلإلا تاردقملا
 ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ضعب دورو لجو ّزع ميكحلا ةمكح كلذل تضتقا [17 :تايراذلا]

 اهيف نأ عم مهماهفأل ًابيرقت قوفلا ةهجو ولعلا ةهج - ىلاعت هللا بناج يف اهرهاظب ديفت ىتلا ةيوبنلا

 نال «لهس هليوأت امههبشأ امو نيظفللا نيذه الكو «ةيقرفلاو ولعلا لإ هتبسنب العو لج حلا ميظعت

 .ةمآلا روهمج مهو «ىلاعت هنع تاهجلا يفني نم دنع لصاح وهو .ناكملاب ال ةناكملاب ولعلا امهانعم

 نع ًاهزنم ىلاعتو هناحبس هنوك عم ةزعلاو فرشلاو ةبلغلاو رهقلاب هقلخ قوف ,لاع ىلاعتو هناحبس وهف
 دنع ةلمعتسملا برعلا ةغل نم اضيأ وه ىنعملا اذهو .«تاهجلا نم اهريغ وأ قوفلا ةهج هرصحت نأ
 نم ىلاعت هب قيلي امب لخي ام هيلع اههنم دارملا ىنعملا لمحو هب ثيدحلا وأ ةيآلا ريسفت يف سيلو «سانلا

 ةيميت نبا هب لوقي (ى ىلاعت ةقح يف ةيتاذلا ةيقوفلا ولعلا ةهج داقتعا كلذب لخي اك سيدقتلاو هيزنتلا

 نأ تملع دقو .ليوأت نود نم ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا ضعب رهاظب نيذخآ هتعيشو

 ماهفألا باحصأل ىلاعت هتمحر وه تاهءاشتم ثيداحأو تايآ اذكه دورو ِق ملعأ هللاو ةمكحلا

 تارابعلا كلتب ىلاعت هقح يف ولعلا ةهج صخو .تاهج نودب ًاتاذ نوروصتي ال نيذلا تارصاقلا

 يف ةهماشتملا تايآلاو ثيداحألا ضعب دورو يف ملعأ هللاو ةمكحلا يه هذهو .تاهحلا فرشأ اهنأل

 ءامس ىلإ لوزنكو نيعبصألاو يديألاو ديلاو هجولاك رشبلا فاصوأ ضعب ركذ اهيف يتلا ىلاعت هللا قح
 فاصوأ هل سيل هلإ روصتو لقعت نع مالسإلا لوأ يف امهيس الو مانألا ماهفأ روصقل كلذ ريغو ايندلا

 اوضفرل رمألا لوأ يف فاصوألا هذبم ٍدِلي يبنلا مهتأي ملول مهنأ امبرف .هوجولا نم هجوب مهفاصوأ هبشت
 هللا ةمظع اوملعو مهلوقع تربكو مهمولق ترانتساو اونمآ ىتم مهو هولقعتي مل يذلا هلإلا اذهب ناميإلا
 مل ىلاعت هب قيلت ىرخأ يناعم اهل نأو اهرهاظ ىلع تسيل فاصوألا كلت نأ ٍذئنيح نوملعي ىلاعت

 هيوحي الو تائداحلا فاصوأ عيمج نع هزنم ىلاعت هنأ ًانيقي مهملع عم تارصاقلا مهوقعب اهوكردي

 ةقيقح اولقعتي نأ ىلاعت هب ناميإلا ةحص يف ملي ال هنأو تاهجلا نم ةهج هرصحت الو ناكم الو نامز

 ىلاعت هب ناميإلا يف يفكيو هللا الإ هللا ملعي ال ذإ ليحتسم كلذ نأل ؛هيلع يه ام ىلع ةسدقملا هتاذ

 اولوأ اوؤاش نإ مث ء.صقنلا تافص عيمج نع هبيزنتو لاكلا تافص عيمجب هفاصتاو هدوجوب ناميإلا

 وه [ى ىلاعت هللاب قيلت ٍناعمب اهورسفو تايآلاو ثيداحألا ضعب يف ةدراولا تاهءاشتملا تافصلا كلت

 يأ :ليطعت الو هيبشت ريغ نم تدرو امك اهب اونمآو ليوأت ريغ نم اهوقبأ اوؤاش نإو .فلخلا بهذم

 نمو ىلاعت هللا ىلع ليحتست اهنأل مهدنع ةمولعملا تاثداح لا تافص هبشت اهنأ اهيف اودقتعي نأ ريغ نم

 / يذلا لاكلا نم هلوسرو ىلاعت هللا هدارأ ام ىلع اهب فاصتالا نع ةسدقملا هتاذ اولطعي نأ نود

 ةلماك ٍناعم اهب دارملا نأ ًائيقي نوملعي مه امنإو «ىلاعت هللا ىلإ اهتقيقح ملع اوضوفو انلوقع هكردت

 هذه نأل ءاهريغو يديألاو هجولا نم اهمهفن يتلا ءاضعألا هذه اهب دارا سيلو «ىلاعت هب قيلت

 ءًاريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعت ءاهبحاص ثودح ىلع لدت ثداوح اهنوكل ىلاعت هيلع ةليحتسم

 نودب ىقبي وأ .فلخلا بهذم وه اى الثم هكلم لوزنب لوؤي نأ امإ ايندلا ءامس ىلإ لوزنلا كلذكو
 لوزنلا ىنعم نأ ملعيو ىلاعت هب قيلي ىنعم هنم دارملا نأ ملعي نأ دعب فلسلا بهذم وه ا[ ليوأت
 .ثداوحلا فصو اذه نأل .ًانيقي كلذ نم دارم ريغ لفسأ ىلإ ىلعأ نم طوبهلا وهو .همهفن يذلا
 .هب فصتملا ثودح ىلع هتلالدل لجو رع هقح يف ليحتسم وهف ءاعطق ىلاعت هب هفاصتا زوجي الو
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 بهذم ثيدحلاو نآرقلا يف ليبقلا اذه نم تدرو يتلا تابماشتملا عيمج يف ملسألا نأ ملعاو
 اهنأ داقتعا دعب ىلاعت هللا ىلإ اهتقيقح ملع ضيوفتو ةرهاظلا يناعملاب ٍليوأتلا مدع وهو فلسلا
 نودب هذه ءاقب ذإ ثداوحلا بسانت يلا ناعملا نم اهرهاظ هديفي ام يفنو انيقي ىلاعت هلل لاك فاصوأ

 هللا دارأ ام ىلع هلوسرو هلل اهملع ميلستب بدألا انلمعتسا دق نوكنو هيف روذحم ال اذكه ليوأت

 . هلوسرو

 بجي اذهف . ءامسلا يفو قوفلا ةهجو ولعلا ةهج يف ىلاعت هللا نأ هرهاظ ديفي امث درو ام امأو

 هرصحت ال نأ ًامزج يضتقي القنو القع هوجولا لك نم ققحملا تباثلا ىلاعت هللا لامك نأل ءاعطق هليوأت
 اذإو .تاثداحلا عيمج نم ءيش الو ضرأ الو ءامس هيوحت ال اك تاهجلا نم اهريغ الوولعلا ةهج ىلاعت

 ةهج امنإو :«تايآلاو ثيداحألا كلت نم رهاظلا ىنعملا دارملا سيل هنأ ًائيقي ملعف كلذك رمألا ناك

 درو تادابعلل مهدوبعم ىلإ ابنم نوهجوتي ةهج نم دابعلل دب ال ناكو تاهجلا فرش تناك املولعلا
 دقو .دادسلا ليبس اولضي الثل دابعلل ةمحر ىلاعت هللا بناج يف ةيقوفلاو ةيولعلا فاصوأ نم درو ام
 كلت رهاظ نأو اهريغ الو ولعلا ةهج هرصحت ال ىلاعت هنأ ىلع ةيلقعلاو ةيعرشلا ةيعطقلا ةلدألا تماق
 اوجرخي مل ىلاعت هللاب قيلت ةحيحص ٍناعمب اهورسفو ةمئألا ةمثأ روهمج اهلوأ دقو ءدارم ريغ صوصنلا
 بجيف «ىلاعت هللاب ةقلعتملا ديحوتلا دئاقع مهأ يه ةديقعلا هذه نأ ىفخي الو ,داشرلا ليبس نع اهب
 نإف .طقف انلوقع هكردت ام ىلع رصتقن ال نأ يضتقي كلذو .تاجردلا ىصقأ ىلإ اهم مامتهالا انيلع
 كلذ نم هكردأ ام انلوقعب هانكردأ ام ىلإ فيضن لب .ديحوتلا قئاقح كاردإ نع ةرصاق اهدحو انلوقع
 ملعلاب لاغتشالاب مهرامعأ اوضق نيذلا نطابلاو رهاظلا ءاملع نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ةمألا ءاملع

 ام ىلع ةيبيغلا رومألا قئاقح مهملعو مهولق هللا رون ىتح ايندلا يف دهزلاو ىوقتلاو تادابعلا عاونأو
 مهفأو انم ملعأ مه نيقيب ءالؤهف 7١87[ :ةرقبلا] « هللا مكملعيو هللا اوقتاو» : ىلاعت لاق ؛هيلع يه
 هللاب قيلي امب انم فرعأو ,تابباشتملا ريغو تابهباشتملا ثيداحألاو تايآلا يناعم نم عراشلا دارمل انم
 ريونتو مهكاردإ ةحصو مهمولق ءافصو مهمهف ةرفوو مهملع ةرثكل تافصلا نم قيلي ال امو ىلاعت

 . مهرئاصب

 ةيفنحلاو .ةيعفاشلا ةثالثلا بهاذملا لهأ نم ةمألا روهمج نم مهريغو مهاندجوف انرظن دقو
 هنوهزني امك قوفلاو ولعلا ةهج نع ىلاعت هللا نوهزني يزوجلا نبا مامإلاك ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو
 تاهجلا هذه نم ةهج هرصحت اهنأ نودقتعي ال تسلا تاهجلا ىقابو تحتلاو لفسلا ةهج نع ىلاعت
 هنأ ىلع اهرهاظ لدي يتلا صوصنلا نورسفيو ,تاومسلاو نوضرألاو ةئمزألاو ةنكمألا هيوحت ال امك
 ال ةزعلاو فرشلاو ةبلغلاو رهقلاب هقلخ ىلع ةيقوفلاو ولعلا هل لجو ّزع هنأب قوفلاو ولعلا ةهج يف ىلاعت
 نإف ءًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت تاهجلا رئاس نود اهم صتخم وأ .ةهجلا كلت يف روصحم هنأ

 ةهج ينوه سيل تاهج ةسدقملا هتاذل سيل ىلاعت هنأ امكف .«تاثداحلا تاقولخملل نوكت امنإ تاهجلا

 نيضرألاو ةنمزألاو ةنكمألا نم تايولعلاو تايلفسلا ميمج نع هزنت دق ؛تاقولخملا نم دحأ
 مل نأ دعب اهدجوأ اهقلاخخ وهو هتاقولغ اهنأ يهو .ةدحاو ةبسن ىلاعت هيلإ اهتبسن اهلكو .تاومسلاو
 اهقلخ لبق لجو زع وهو .ضرأ الو ءامس الو ًايدق ادوجوم ناك ىلاعتوهو .ضحملا ملعلا نم نكت

 مل تاثداحلا فاصوأ عيمج نع هزنملا تالامكلا لكب فصتملا ميظعلا ميدقلا هللا وه اهقلخ نأ دعبو
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 داز (هعم ءىيش الو هللا ناك : لَو لاق ءاهقلخ نأ لبق هل نكت مل فاصوأ اهقلخ دعب ىلاعت هل ددجتت

 ناكملا نع ىلاعتو هناحبس سدقتو ناوكألا عيمج قلخ «ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو» نيفراعلا ضعب

 ولعلا ةهج يف ىلاعت هنإ لاقيو ؟ةهج نود ةهج ىلاعت هب صتخت فيكف كلذك رمألا ناك اذإو .نامزلاو

 . تاقولخملا قلخ دعب تئدح امنإ تاهجلا هذهو «قوفلاو

 نأ نع ىلاعت هللا هيزنت يهو .ةديقعلا هذه نأ ًايلج ًاروهظ رهظو نيبت دقف كلذ تملع اذإ
 هللا لامكب قيلت يتلا ةحيحصلا ةيمالسإلا ة ةديقعلا يه تايلفسلاو تايولعلا تاهجلا نم ةهج ه هرصخ

 ةيفوصلا انتاداسو ةلبانحلا ضعبو ةثالثلا بهاذملا لهأ نم ةيدمحملا ةمألا مظعم ةديقع يهو «ىلاعت

 , اولق نإو مهفلاخ نملو «ةيلقنلاو ةيلقعلا تاكاردإلا اهديؤتو ةيهلإلا تالاكلا اهيضتقت يتلا يهو

 ةيهالا تالامكلاب قيلي امب ركفت الو «قيقحت الو قيقدت نودب صوصنلا رهاوظب مهكسمت وهو دنتسم

 نم يه امنإ تاهجلا نأب اولابي لو قوفلا ةهجو ولعلا ةهج يف هنأب ىلاعت هيلع اومكحف .قيلي ال امو

 ءيش الو تايلفس الو تايولع ال ذإ تاهج كانه نكي مل ىلاعت اهقلخي نأ لبقو تائداحلا فاصوأ

 ةهج نوكت دقف تايبسن رومأ يه تاهجلا ًاضيأو «تاهجلا ىلاعت هب طيح ىتح تاقولخملا نم ذئتقو

 اهتاهج رئاس ينو ةيورك يه ضرألا نأ مولعملا نم ذإ ءرخآ قولخمل لفسلا ةهج يه قولخمل ولعلا
 ةطيحم تاومسلا مارجأ اذكو «نيرخآ موقل لفسلا ةهج يه مهنم موقل ولعلا ة ةهجف .تاقولحم دجوي

 رئاس نم اهب طيحيو اهعيمج اهعمجي نأ ىلإ تاهجلا رئاس نم ىرخألاب ةطيمم اهنم ةدحاو لكو «ضرألاب

 ىلع نمحر لاف : ىلاعت هلوق ةمكح ملعت انه نمو ؛ىلاعت هللا تاقولخم مظعأ وهف ىلعألا شرعلا اهتاهج
 تاقولخم نم دحأل ولع ةهج لك نأ ملعت اليلق ولو كلذ يف تلمأت اذإف [ه : هط] #ىوتسا شرعلا

 جتنيف .رخآ قولخمل لفس ةهج يه مهريغو نجلاو سنإلاو ةكئالملا نم نيضرألاو تاومسلا يف هللا

 نمل ةبسنلاب لفس تاهج اهلكو ةيولعلا مهتهج يه نمل ةبسنلاب ولع تاهج تاهجلا لك نأ اذه نم
 متدصق متنأ هميظعت دصقب ولعلا ةهج يف ىلاعت هنورصحي نيذلا كئلوأل لاقيف ةيلفسلا مهتهج يه

 ةبسنلاب لفس ةهج يه هذه مكولع ةهج نأ مكنع بهذ نكلو .ولعلا ةهج يف هلعجب ىلاعت هميظعت
 نع ىلاعت هل مكهءزنتو , قلخلا كئلوأ ىلإ ةبسنلاب ىلاعت هل ميظعت مدع كلذ يف نوكيف نيرخآ قلخ ىلإ

 هل ميظعت اهيفف مكريغ ىلإ ةبسنلاب ولع ةهج اهنأل مكل متي ال ميظعتلا مدع نم اهيف امل لفسلا ةهج

 . ةيثيحلا هذه نم ىلاعت
 عيمج نع ىلاعت هللا هيزنت نم ةمآلا روهمج هيلع اموه حضاولا قحلا نأ ملعت كلذ تملع اذإ

 قح يف ملسم لك دقتعي نأ بجي اذكه .« تايلفسلاو تايولعلا ةنمزألاو ةنكمألا عيمج نعو تاهجلا

 ردقم دودحم رهوج الو روصم مسجب سيل ىلاعت هنأ يلازغلل دئاقعلا دعاوق يف اى دقتعيو «ىلاعت هللا

 رهاوجلا هلحت الو رهوجب سيل هنأو .ماسقنالا لوبق يف الو ريدقتلا يف ماسجألا لثامي ال هنأو

 «ءيش هلثمك سيل# دوجوم هلثامي الو ادوجوم لئامي ال لب .ضارعألا هلحت الو ضرعب الو

 تاهجلا هب طيحت الو راطقألا هيوحن الو رادقملا هدح ال هنأو ءىش لثم وه الو ١١[ :ىروشلا]

 يذلا ىنعملابو ؛هلاق يذلا هجولا ىلع شرعلا ىلع وتسم هنأو . تاومسلا الو نوضرألا هفنتكت الو
 شرعلا لب شرعلا هلمحي ال ,لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو رارقتسالاو ةسامملا نع ًاهزنم ءاوتسا هدارأ

 موخت ىلإ ءيش لك قوفو ءامسلاو شرعلا قوف وهو هتضبق يف نوروهقمو هتردق فطلب نولومحم هتلمحو
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 عيفر وه لب «ىرثلاو ضرألا نع ادعب هديزت ال اك ءامسلاو شرعلا ىلإ أبرق هديزت ال ةيقوف .ىرثلا
 نم بيرق كلذ عموهو .ىرثلاو ضرألا نع تاجردلا عيفر هنأ امك ءءامسلاو ش رعلا نع تاجردلا

 ذإ [:ا/ :أبس] #«ديهش ِء ءيش لك ىلع وهو# ديرولا لبح نم دبعلا ىلإ برقأ وهو ءدوجوم لك

 .ءيش هيف لحي الو ءىش يف لحي ال هنأو . ماسجألا تاذ هتاذ لثامت ال امك ماسجألا برق هبرق لثامي ال

 وهو .ناكملاو نامزلا قلخ نأ لبق ناك لب «نامز هدحي نأ نع سدقت امك ناكم هيوحي نأ نع ىلاعت

 سدقم هنأو .هتاذ هاوس يف الو هاوس هتاذ يف سيل .هتافصب هقلخخ نم نئاب هنأو ناك هيلع ام ىلع نآلا

 نع ًاهزنم هلالج توعن يف لازي ال لب ضراوعلا هيرتعت الو ثداوحلا هلحت ال لاقتنالاو ريغتلا نع

 يئرم لوقعلاب دوجولا مولعم هتاذ يف هنأو «لاكتسالا ةدايز نع ًاينغتسم هلابك تافص يفو .لاوزلا

 ىهتنا ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب ميعنلل ًاماتإو .رارقلا راد يف راربألاب ًافطلو هنم ةمعن راصبألاب تاذلا

 نم تاهجلا رئاس نع ىلاعتو هناحبس ههزنأو اهم هللا نيدأو اهدقتعأ يتلا يتديقع وهو «يلازغلا مالك

 اهجرخي ًاليلضت ىلاعت هللا بناج يف ولعلا ةهج ة ةدقتعملا ةقرفلا كلت للضأ الو تايلفسلاو تايولعلا
 ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةيدمحملا ةمألا روهمج اوفلاخو ًاشحاف ًأاطخ كلذ يف اوأطخأ لب ٠ مالسإلا نيد نع

 تناك نإو ىلاعت هللا بناج يف ةيمسجلا ةهجلا مهداقتعا عم ن نودقتعي ال مهف كلذ عمو .ةيفوصلاو

 كلذب لاق نإو ةيمسجلا نع ىلاعت ههيزنت ةنسلا لهأ رئاسك مهدنع تبث دق هنأل ةهجلا داقتعا مزاول نم

 امن هلعلو .هنع حصي مل ةيميت نبال كلذ نم بسن امو .هيلع اوضرت معا مهنكل .مهنم ةلبانحلا ضعب

 .هئادعأ ضعب هيلع هسد

 ةينآرقلا تايلا نم ةيعرشلا لوقنلا رهاوظب هونيز امهم ةهجلا داقتعا يف مهبهذم نأ لصاحلاو

 ةلياتجلا ضعبو ةثالثلا بهاذملا لهأ نم ةيدمحملا ةمألا روهمج هيلع امل فلاخم وه ةيوبنلا ثيداحألاو

 يفنتو ىملاعت هللا لاكب قيلت ٍناعمب تابباشتملا تايآلاو ثيداحألا كلت اورسف دقو .ةيفوصلا عيمجو
 .هاشاح مث هاشاحو ءاملعلا هركذ امك كلذ نم ءيرب دمحأ مامإلاو ,تاثداحلا ةهباشمو تاهجلا هنع

 هباتك يف ةروكذملا هتديقعو ةيفوصلاو ءاّلعلا ةمئأ هنع هافن دق يناليجلا رداقلا دبع يديس كلذكو

 هتديقع يف اهسفنب اهركذ يبرعلا نب نيدلا ىيحم يديس تيأر دق .ةهجلا ركذ اهيف دوجوملا «ةينغلا»

 يه اهتيأر يتلا هذه صاوخلا ةديقع ةخسن نأ عم ةهجلا ظفل اهيف سيلو «صاّوخلا ةديقع» ةامسملا
 يعفايلاو يدركلا نيدلا مجن مالعألا ةمئألا هركذ ام ديؤي اذهو ,ةحصلا تامالع هيلع ميدق طخب

 يف سوسدم ةهجلا ظفل نأو «كلذ نع رداقلا دبع خيشلا يديس هيزنت نم رجح نباو ينارعشلاو

 ناك هنع هللا يضر هنأ انضرف ول :لوقأ الو .هنع عجر مث .هرمأ ءادتبا يف ناك هنأ وأ روكذملا هباتك

 لهأ نم ةيدمحملا ةمألا روهمح ةفلاخمل هيلإ تفتلي الو هيلع لوعي ال ةهجلا داقتعا ةقيقح هبهذم

 ضرفلا اذه تضرف ول ينأل .ةيفوصلا عيمجو يزوجلا نب مامإلاك : ةلبانحلا ضعبو ةثالثلا بهاذملا

 ةقرشملا سمشلا ىلإ رظني رصبلا يوق اريصب الجر نأ ضرف نمك تنكل رداقلا دبع انديس قح يف
 هيلع سوسدم كلذ نأ باوصلاف .لوبقم الو لوقعم ال ضرفلا اذهف ءاهاري الو باجح اهنود سيل

 . لوحفلا ةمئألا كئلوأ هلاق اك

 : لوقأف ةمهملا ةلأسملا هذه يف لوقنلاب عرشأ انأ اهو

 ١ م/قحلا دهاوش ١١



 : ءايحإلا نم «دئاقعلا دعاوق» باتك نم ثلاثلا لصفلا ْ يعفاشلا يلازغلا مامألا لاق

 امإو قوف امإ ةهجلا نإف ,تاهجلاب صاصتخالا نع تاذلا هزنم ىلاعت هللا نأب ملعلا : عباسلا لصألا

 قلخ ةطساوب اهثدحأو اهفلخ يذلا وه تاهجلا هذهو .فلخ وأ مادق وأ لامش امإو نيمي امإو لفسأ

 ًاسأر ىمسيو هلباقي رخآلاو الجر ىمسيو ضرألا ىلع دمتعي : امهدحأ : نيفرط هل قلخ ذإ ناسنإلا

 بدت ىلا ةلمنلا ٍنِإ ىتح لجرلا ةهج - لي ال لفسلا مساو سأرلا ةهج - لي ال قوفلا مسا ثدحف

 ناسنإلل قلخو ًاقوف انقح يف تناك نإو .ًانمت اهقح يف قوفلا ةهج بلقنت فقسلا تحت ةسكبم

 هلباقي امل لامشلا مساو ىوقألل نيميلا مسا ثدحف .بلاغلا يف ىرخألا نم ىوقأ امهادحإو «نيديلا
 هيلإ كرحتيو امهدحأ نم رصبي نيبناج هل قلخو ءالامش ىرخألاو ًانيمي نيميلا يلت يتلا ةهجلا ىمستو

 ةثداح تاهجلاف ءاهلباقي ال فلخلا مساو ةكرحلاب اهيلإ مدقتي يتلا ةهجلل مادقلا مسا ثدحف
 تاهجحلا هذه نكي مل ةركلاك ًاريدتسم قلخ لب ةقلخلا هذهم ناسنإلا قلخي ملولو ,ناسنإلا ثودحب

 نأ دعب ةهجب ًاصتخم راص فيك وأ ؟ةثداح ةهجلاو ةهجب ًاصتخم لزألا يف ىلاعت ناك فيكف . ةتبلأ دوجو

 قوفلاو .سأر هل نوكي نأ ىلاعت ذإ قوف هل نوكي نأ نع ىلاعتيو هقوف ملاعلا قلخ نأبأ .هل نكي مل

 نوكي نأ نع ىلاعت ذإ .تحت هل نوكي نأ نع ىلاعتف هتحت ملاعلا قلخ وأ . سأرلا ةهج نوكي امع ةرابع
 نم لوقعملا نألو ,.لقعلا يف ليحتسي امم كلذ لكو .لجرلا ةهج يلي امع ةرابع تحتلاو .لجر هل

 دقو «ضرعلا صاصتخا رهاوجلاب صتخم وأ رهاوجلا صاصتخا زيحب ! صتخم هنأ ةهجب ًاصتخم هنوك

 ناك نيينعملا نيذه ريغ ةهجلاب ديرأ نإو ءاصتخم هنوك لاحتساف ءًاضرعوأ ًارهوج هنوك ةلاحتسا رهظ

 نأ امإف « مسجل ذاحم لكو ءايذاحم ناكل ملاعلا قوف ناكول هنألو ىنعملا ىلع ةدعاسملا عم مسالا يف ًاطلغ

 قلاخلا هنع ىلاعتيو ردقم ىلإ ةرورضلاب جوحم ريدقت كلذ لكو .ربكأ وأ هنم رغصأ وأ هلثم نوكي

 ةراشإ ًاضيأ هيفو . ءاعدلا ةلبق اهنأل وهف ءامسلا ةهج ىلإ لاؤسلا دنع يديألا عفر امأف ءربدملا دحاولا

 هنإف ءالعلاو دجملا ةفص ىلع ولعلا ةهج دصقبًاهيبنت ءايربكلاو لالجلا نم وعدملل فصو وه ام ىلإ

 . ىهتنا ءاليتسالاو رهقلاب دوجوم لك قوف ىلاعت

 ىلاعت هنوك لاحتساف : هلوق دنع ءايحإلا ىلع هحرش يف يفنحلا يديبزلا ىضترم ديسلا لاقو

 ىلاعت هيلع اهعامتجاو ةفلتخم تاهجلاو روصلا :ةدمعلا حرش يف يفسنلا لاقو .ةهجلاب اصتخم
 صقنلاو حدملا ةدافإ يف لكلا ءاوتسال ضعبلا نم ىلوأ ضعبلا سيلو ءاهسفنأ يف اهيفانتل ليحتسم

 تارامأ نم اذهو صصخم صيصختب ناكل اهنم ءيشب صتخا ولف .هيلع تاثدحملا ةلالد مدعو

 ناكم يف ناكل ةهج يف ناك ول هنأل .ةهج يف نوكي ال ملاعلا عناص : يكبسلا لاقو .ه ا ثدحملا

 ىلإ ًارقتفم ناكل ًازيحتم ناك ولو ًازيحتم ناكل ناكم يف ناك ولو هل ةمزلتسملا وأ ناكملا ابغأ ةرورض

 ةهج يف ناك ولف اضيأو .فلخ اذه دوجولا بجاو هنأ تيثو دوجولا بجاو نوكي الف هناكمو هزيح

 ىلإ راقتفالل مزلتسملا صاصتخالا مزليف ضعبلا يف امإو .عينشو لاحم وهو تاهجلا لك يف امإف
 . ىهتنا بوجولل يفانملا صصخملا

 : ىضترم ديسلا لاق مث

 يف طق ءىجي ملو هريغ الو هيقف الو ثّدحم ال ينس قيقحتلاب هيف فلاخي ال دقتعملا اذه : هيبنت
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 ءأظفلو ىنعم ةيفنم مدقتملا ريسفتلا بسحب ةهجلاف .ةهجلا ظفلب حيرصتلا ّيبن ناسل يلع عرشلا

 ناكل رابتعالا كلذب ةهج يف ناكولو ١١[ :ىروشلا] ؟#ءىش هلثمك سيل# لوقي قحلاو ال فيكو

 سيل « ةهجلا ىلع ءاهقفلاو نيثّدحملا نأ نع ضايع ىضاقلا هلقن امو .دحاو لثم نع للضف لاثمأ هل

 ا نكل كلذ نع هللا ىلاعت اذك ةهج يف ىلاعت هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو هفالخب عطاقلا ماق ام ىنعملا

 [ ١4 : ماعنألا] #هدابع قوف رهاقلا وهو# [ه : هط] #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# انآرق اعمس تبث

 وحن تراشأف هللا نيأ» ءادوسلل للي لاق ثيح ةنسو 5٠[ :لحنلا] «مهقوف نم مهبر نوفاخيإ»
 نم تادقتعملا توبث مهلصأ ناكو .رهاوظلا نم كلذ ريغ ىلإ «ةئمؤم اهنإف اهقتعأ لاقف .ءامسلا

 ةفصو .نيقولخملا ءاوتسا هبشت ال شرعلا ىلع ءاوتسالاب ىمست ةفص كانه نأ اودقتعاف عمسلا

 كلت ملعأو .ءاوتسالا كلذب ملعأ هللا هنود نمو شرعلا يأ : هدابع قوف يأ :قوفب ىمست ىرخأ

 .داقتعالا ةلاسر يف”يسدقملا هنع هلقن ام ىلع لبنح نب دمحأ مامالا حرص اذهب ةيقوفلا

 رهاظ عم ةفقاولا ةدلقملاب ةربع الو ةلجلا ءاملعلاو ةودقلا ةمئألا مه امنإ مهيلإ روظنملا نأ ملعاو

 ةهج يف يرابلا نوكي نأ لاحم لوقيف يفوصلا امأو . هباشتملاو هنم مكحملا نيب اوقرفي مل نيذلا لوقنملا

 ةثداح وأ ةميدق امإف هريغ تناك نإو ,ةهج الف هريغ نكت مل نإف ءالوأ هريغ نوكت نأ امإ ةهجلا كلت ذإ

 رينملا نب نيدلا رصان ةاضقلا يضاق مامإلا ركذو «هعم ءيش الو هللا ناكو» : ِةيكَي لاق لطاب عيمجلاو

 اذهلو لاق .اهيفن ررقو ةهجلا ىلع ملكت امل «ىفطصملا فرش يف يقتنملا» هباتك يف يكلاملا يردنكسإلا

 سنوي صخ امنإ كلام لاقف «ىتم نب سنوي ىلع ينولضفت ال» : لكي هلوق يف ىلاعت هللا همحر كلام راشأ

 عم |مههتبسنو ءرحبلا عاق ىلإ طبه مالسلا هيلع سنويو شرعلا ىلإ عفر ِكي هنأل .هيزنتلا ىلع هيبنتلل

 ةالصلا هيلع ناكل ناكملاب لضفلا ناك ولو .ةدحاو ةبسن هلالج لج قحلا ىلإ ةهحلا ثيح نم كلذ

 لضفلا نأ يدبي نيدلا رصان ذخأ مث ,كلذ نع ىبن الو .لضفأو ىتم نب سنوي نم برقأ مالسلاو

 اهلقن اذكه .ناكملاب ال ةناكملاب لضفلاف ىلفسلا نم لضفأ وهف ىلعألا قيفرلا يف شرعلا نأل ةناكملاب

 . ىضترم ديسلل ءايحإلا حرش ةرابع تهتنا ليفز نبا ىلع درلا ةلاسر يف يكبسلا

 . نيمرحلا مامإ نع لوقنم ًاضيأ وه كلام مامإلا هب باجأ يذلا باوجلا اذهو :تلق

 «هدابع قوف رهاقلا وهو# :ىلاعت هلوق دنع ماعنألا ةروس ريسفت يف يزارلا رخفلا ركذو

 . اهعجاريلف اهءاش نمو انه اهلقنب ةلاطإلل ةجاح ال ىلاعت هللا نع ةهجلا يفنل اهوجو ١18[ : ماعنألا]

 تحت نوكي يرلا لهأ سوؤر قوف نوكي يذلاف اذه تبث اذإو .ةرك ملاعلا نأ تبث هنأ اهبنم سماخلا

 قوف ىلاعت هنإ لاقي وأ , مهنايعأب ماوقأ قوف ىلاعت هنإ لاقي نأ امإف اذه تبث اذإو .نيرخآ موق مادقأ

 بجوي يناثلاو .لطاب كلذو نيرخآل اتحت هنوك بجوي مهضعبل اقوف هنوك نأل لطاب لوألاو لكلا
 ,كالفألا عيمجب طيحم كلف وه ملاعلا هلإ نأ ىلإ رمألا لصاح ريصيف كلفلا ةركب اطيحم ىلاعت هنوك

 . ةهجلاب ةيقوفلا ال ةوقلاو ةردقلاب ةيقوفلا يه ةيقوفلا كلت نأ ىلع ةلدألا ماقأو .ملسم هلوقي ال كلذو

 فلؤملا هباتك يف 744 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يرصملا نابللا نب دمحم نيدلا سمش مامإلا لاقو
 نمو «تامكحملا تايآلا يناعم ىلإ تاهءاشتملا تايآلا ينابم در» همساو ,«ثيدحلاو نآرقلا هباشتم ف

 هلوقو *مهقوف نم مهبر نوفاخي» :ىلاعت هلوقك ةنسلاو باتكلا اهب ءاج دقو «ةيقوفلا ةفص هباشتملا
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 نأ كلذو هباشتملا نم دودعم وهو .ةريثك ثيداحأو ةريثك تايآو «هدابع قوف رهاقلا وهو# :ىلاعت

 ثيح اهنم دارملا امنإو .تاهجلا نع هزنم ىلاعت هللاو ولعلا ةهج ةدافإل ةعوضوم ةملك «قوف» ةملك

 ةهجب ىلاعت هصاصتخا مدع ىلع لدي امو .يناكملا ال يقيقحلا ولعلا ةدافإ هناحبس انبر قح يف تقلطأ

 فو هلإ ءامسلا يف يذلاوهو# [14 : ماعنألا] «ضرألا ينو تاومسلا يف هللا وهو# : ىلاعت هلوق قوف

 .# هللا هجو مثف اولوت (نيأف برغملاو قرشملا هللو» :ىلاعت هلوقو .[85 :فرخزلا] «هلإ ضرألا
 الو# :هلوقو ةيآلا [86 :ةعقاولا] ١7[ :ق] «هيلإ برقأ نحنو» :ىلاعت هلوقو 6 : ةرقبلا]

 ةهج يف ناك ولف .اهركذ لوطي ةريثك تايآو [ م87 : ةلداجملا] # مهعم وه الإ رثكأ الو كلذ نم ىندأ

 اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو» : ىلاعت هلوقل فانم وهو .تفلتخاو تايآلا هذه تضراعت ولعلا

 نم دبعلا نوكي ام برقأ» :لاق ِةِكَي هنأ ةريره يبأ نع ملسم يفو .[87 : ءاسنلا] «ًاريثك ًافالتخا هيف

 عمجي يذلاو . يحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني الوهو قوف ةهجب هديقت ىفنف «دجاس وهو هبر

 ولعف .يقيقح رابتعاو يفاضإ رابتعا :نارابتعا هل ولعلا نأ ملعت نأ ثيداحألاو تايآلا نيب

 لفستم وهو الإ ولع ةهج هل قولخم نم ام نأل ,يناضإ ولع وه امنإ ضعب ىلع اهضع. تاقولخملا
 وهو يبسح مسق :نامسق يفاضإلا ولعلا اذهو «ىلاعت هللا ءاشي ام ىلإ هقوف وه رخآ قولحم ىلإ ةبسنلاب

 موهفملا وهو يونعم مسقو .زيحلل ةرقتفملا رهاوجلاب صوصخملا ةيناكملا تاهجلا ىلإ ةبسنلاب موهفملا
 : ىلاعت هللا لاق . سوفنلا بابرأل يمهولا لامكلا وأ بولقلا لهأب ينافرعلا لامكلا تاجرد ىلإ ةبسنلاب

 مهضعب انلضف فيك رظنا» :ىلاعت لاقو ,[57 :فرخزلا] #«تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفروإ

 امأو يناضإلا ولعلا يف هلك اذه [؟١ :ءارسإلا] «اليضفت ربكأو تاجرد ربكأ ةرخآللو ضعب ىلع
 ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو» : ىلاعتو هناحبس هلل وه امثاف يقيقحلا ولعلا

 وهو امههظفح هدوئي الو

 بسنلا رابتعا نلودب موهفم نكامألاو تاهجلا لبق ققم اذه هولعو م6 : ةرقبلا] # ميظعلا للا

 رئاصبلا بابرأ هدهشيو هفرعي امنإو .هتافصو هئاهسأب هتاقولخم ىلع هتايلجت عيمج يف ماع تافاضالاو

 : ىلاعت هللا همحر لاق مث . بولقلاو

 رهقب ةيقيقحلا ةيقوفلا يه امنإو ,ةيناكم ةيقوف تسيل هتيقوف نأ ققحت نأ تدرأ اذإ : هيبنت

 هقلخب الو ولع تاومسلل هقلخب هل ددجتي ملو هعم ءىش الو ناك ىلاعت هنأ يف ركفتف .ةيدوبعلل ةيبوبرلا

 ريغ هتاقولخم دادعأ تأشن هتافصو هئامسأ يلجت نع امنإو .ءاوتسا شرعلل هقلخب الو لوزن ضرالل

 هولع نأ ىلع لدف .قلخلاب هفاصتا لاح ىلعألاب هفصوف ١[ :ىلعألا] «ىوسف قلخ يذلا ىلعألا

 هةهسفن فصو .ةيآلا [7 : جحلا] #هردق قح هللا اوردق امو# : ىلاعت هللا لاق اذلو . قلخلا لبق ققحم

 يقيقح ولع هولع نأ ىلع لدف ءامسلل هيطو ضرألل هضبق هركذ دعب هيزنتلاو ولعلاب ةيآلا رخآ
 ينب نع نوعرف لوق عم [ : ماعنألا] «#هدابع قوف رهاقلا وهو# : ىلاعت هلوق لمأتو .يناكم ال

 مهفي لهف [١؟1 :فارعألا] #نورهاق مهقوف انإو مهءاسن ييحتسنو مهءانبأ لتقنس» ليئارسإ

 انأ» : هلوقب ةيبوبرلا ىعدا امل امنإو .ةهجلاب وأ ناكملاب ليئارسإ ينب قوف هنأ ىعدا نوعرف نأ دحأ

 ةيقوفلا يهو «ةيبوبرلاب ةقئاللا ةيقوفلا ءاعدا هاوعد مزال نم ناك [5 :تاعزانلا] « ىلعألا مكبر

 يف هللا هبذك مرج ال ١77[ :فارعألا] «نورهاق مهقوف انإو» :لاق كلذلف .رهقلاب ةيقيقحلا

 ال



 كنإ فخم ال# : ىسومل ىلاعت هلوقب [' 4 : تاعزانلا] + ىلعألا مكبر انأ#» : هلوق يف هبذكف «نيرمألا

 ام ميلا نم مهيشغف هدونجب نوعرف مهعبتأف# :ىلاعت هلوقب هرهق يف هبذكو [18 : هط] «ىلعألا تنأ

 : ىلاعت هللا همحر لاق مث . [8 : هط] «ىده امو هموق نوعرف لضأو مهيشغ

 احرص يل نبا ناماه اي لاق : ىلاعتو هناحبس هلل ةهجلا دفقتعا ةيبوب رلا لوعرف ىعدا ال : ةيملن

 ءوس فخسو هيلع هللا درف ["7 :رفاغ] «ىبسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ ىلعل

 نع لدع يأ [37 :رفاغ] «ليبسلا نع دصو هلمع ءوس نوعرفل نيز كلذكو» :ىلاعت هلوقب هيأر
 لمعلاو بيطلا ملكلاب هيلإ دعصي امنإو ,ناكملا ولع نع هزنم هنإف ىسوم هلإ نم ٌوندلاو برقلا ليبس

 احرص هل نبي مل هنأ عم «ىضرتل بر كيلإ تلجعو# ىسوم لوق نم وه نيأ .هعفري حلاصلا
 هل بهوو ميلس بلقب هبر ءاج ثيح ميهاربإ كلذكو .ءامسلا دوعص ىلإ برقلاو وندلا يف جاتحا الو

 روستلاب ال ,ناسللا قدصو بلقلا ةمالسب هولعو هلوصوو هيلإ هئيجم ناكف «لع قدص ناسل

 . هعجاريلف ةدايزلا دارأ نمو «نابللا نبا مالك نم هلقث ترتخا ام ىهتنا .ناكملل دوعصلاو

 رشن» هباتك ةمئاحخ يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يعفايلا دعسأ نب هللا دبع ليلجلا مامإلا لاقو

 [0 :هط] #ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# :ىلاعت هلوق نع ٍلبشلا ركب وبأ ينعي «.لئسو «نساحملا
 هنأ هنع هللا يضر قداصلا رفعج نعو .ىوتسا نمحرلاب شرعلاو ثدحم شرعلاو لزي مل نمحرلا لاقف

 ىلع ناك ول ذإ «ىلاعت هللاب كرشأ دقف ءيش ىلع وأ ءيش نم وأ ءيش يف هناحبس هللا نأ معز نم :لاق

 لوقلا اذهو ءاثدحم ناكل ءيش يف ناك ولو ءاروصحم ناكل ءيش يف ناك ولو .ًالومحم ناكل ءيش

 . تاقولخملا تامس رئاسو تانكسلاو تاكرحلا نع يلاعتملا تاهجلا قلاخ نع ةهجلا يفن يف حيرص

 هل ليق .دحاو هلإ لاقف ؟ىلاعت هللا نع انريخأ : هنع هللا يضر يزارلا ذاعم نب ىيحي خيشلل ليقو

 لاقف ءاذه نع كلأسأ مل :,لئاسلا لاقف .داصرملاب لاق ؟وه نيأ ليقف .رداق كلم :لاقف ؟وه فيكف

 نب ثيغلا وبأ خيشلا لاقو .هنع تربخأ |هف ىلاعت هتفص امأف ,قولخملا ةفص ناك اذه ريغ ناك ام

 ةنميم الو تحت الو قوف الو فلخ الو مامأ ىلاعت هللا تاذل سيل :هنع هللا يضر ينميلا ليمج

 تمدق ايلف .ةهجلا ثيدح نم ائيش دقتعأ تنك :يبرغملا نامثع وبأ خيشلا لاقو .لاحب ةرسيم الو

 تعمس دقو يعفايلا لاق مث . اديدج تملسأ ينأ ةكمب انباحصأ ىلإ تبتكف يبلق نع كلذ لاز دادغب

 نإ لوقي مهنم دحاو اذإو ةهجلا ةلأسم يف داقتعالا يف نولداجتي اسان تاحايسلا ضعب يف انأو مانملا يف

 ناسنإ توص تعمس كلذ دعب مث لوقلا كلذ نع هللا ىلاعت .عناص دوجولل سيلف ةهج نكي مل

 دقتعملا صخشلا هنأ ينوربخأف ؟وه نم خرصي يذلا كلذ نع مهضعب تلأسف سان انءاج مث بقاعي

 ركسع مهنأك دنج ينمهد دق اذإو عساو قيرط يف ينأك تيأر مث .روكذملا لوقلا لاق يذلا ةهجلا

 مهداقتعا يف مهنونحتميو سانلا نوكسمي مهو ناجه اهعم وأ اهدحو ليخ ىلع نابكر ناطلس

 ىلع تنأف كداقتعا ىلع تبا : يل اولاقو يبنجب اورمف «ينوكسمي نأ تيشخو فوخ مهنم ينلخادف

 وأ نيتاسبلاك ةرضحخو نيرثب يبرقب تيأرف اوبهذ مث , عورلا ينع بهذف هوركمب يل اوضرعتي ملو .قحلا
 لاق وأ عسوأ اهنأ تبسح لاق مث . ءاملعلا ضعب ركذو نالف رئب اذه :لوقي ناسنإ اذإو ,كانه عرازملا

 تمهفف يمانم يف تركفف تظقيتسا مث .همهو يف أطخأ هنأ ىلإ راشأو ىرخألا ركبلا نم ءام رزغأ

 لم



 امهادحإ ةبسنو نيرئبلا ةراشإ يف ًاريحتم تيقبو انه اهركذ تكرت روكذملا مانملا يف ءايشأ ىلإ تاراشإ
 دعب تركذ مث ,ىرخألا رئبلا نم ريخ اهنأ هنظو سانلا نيب نم اهب هصاصتخا روكذملا لجرلا ىلإ
 . كلذ ىنعم كلذ دنع تمهفف روهمجلل فلاخم روهشم ةهجلا داقتعاب روكذملا صخشلا نأ ةعاس

 ةعامجب عمتجا هنأ تاراشإلا بابرأ ةيفوصلا نم ءارقفلا ضعب ينربخأو :ًاضيأ يعفايلا لاقو
 لخدف :لاق . يرعشأ كلذ هل اولاقف هل حدملا ضرعم يف سانلا ضعب مهل ركذو ةهنلا يدقتعم نم
 ؟نالف يف لوقت ام هللا لوسر اي : هل تلقف مانملا يف ةليللا كلت يف كك يبنلا تيأرف ءيش يسفن يف

 هدي يف ىأر ِِئكب هنأ ًاضيأ ينربخأو : يعفايلا لاق . هيعبصأب راشأو نيتاهك ةمايقلا موي وهو انأ كي لاقف

 هلي هزاجأف يرعشألا ةديقع ينعي ةروكذملا ةديقعلا ىلع ًالمتشم روكذمللا صخشلا فيلأت نم ًاباتك
 لاحلاو رونلا لهأ ءايلوألا ضعب ًاضيأ يربخأو : : يعفايلا لاق . ليوط كرابم رخآ مانم يف هتياور

 هل اعدو اعرو ًاخيش ةروكذملا ةديقعلا بحاص صخشلا كلذ ىمس ميلي يبنلا ىأر هنأ روهشملا

 مكمامإ هب تيصوأ امب مكيصوأ : : ءاهقفلاو ءارقفلا نم هباحصأ ضعبل لاقو ةيصوب هاصوأو قيفوتلاب

 . ليوط كرابم مانم يف ًاضيأ كلذو

 وه هنإف هسفن تامانملا هذه يف ىعفايلا دارأ دق : هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لوقي
 يذلا اهيلع لمتشملا باتكلا فلؤم وهو «ةديقعلا يرعشأ وهو .ميظعلا ريخلا اذه هل يئر يذلا
 . «نساحملا رشن» اذه هباتك رخآ يف كلذب يعفايلا حرص امك يئارلا كلذ مانملا يف لكي يبنلا هب زاجأ

 ةنس لوألا عيبر رهش يف ةعمجلا ةليل يف مانملا يف ىأر هنأ نيحلاصلا ضعب ينعي ينربخأ : هترامع صنو

 زيزعلا هباتك ةوالتو ىلاعت هللا ركذ لضف يف زيرطتلاو داشرإلا» باتكب ىمسملا يباتك هدي يف نأك ,/ك65
 هدي نم روكذملا باتكلا ذخأف لبقأ دق لك يبنلاب اذإو «نيكاسملاو ءارقفلاو نيكسانلاو ءايلوألا لضفو
 ه4 يل لاق مث ,.ةحفصو تاقرو ثالث رادقم هيلع تأرقف لاق . يلع هأرقا هل لاق مث ؛ةميركلا هديب
 : يعفايلا لاق . كلذب ةزاجإلا هنم ةقرو لوأ يف ةكرابملا هديب يل بتك مث لاق . ينع هيورت نأ كل تنذأ

 تهتنا .كلذب ني هللا لوسر هل نذأ امك روكذملا يباتك هنع يورأ نأ روكذملا ديسلا يل نذأ دقو

 . هترابع

 وهو انأ : ًالوأ روكذملا مانملا يف كك هيف لاق يذلا ةيرعشألا ةديقعلا بحاص وه هنأ ملعي اهنمو
 هللا همحر قيفوتلاب هل اعدو عرو خيش هنأب يناثلا مانملا يف هحدمو . هيعبصأب راشأو نيتاهك ةمايقلا موي
 ةعيرشلل ةقيقحلا ةقفاوم ىلإ باتكلا اذه يف ترشأ دق : يعفايلا مامإلا لاق مث . هتاكربب انعفنو ىلاعت

 ام عيمج ملع اذإف : ىلاعت هللا همحر يعفايلا لاق .امهقافتاب ةحرصملا اهئاملع لاوقأ نم ائيش تركذو

 وهو ءرباكألا ضعب نع رهتشا دق هنأ ملعاف .نيقيرطلا قافتاب ةحرصملا نيقيرفلا لاوقأ نم هتركذ
 دعو هنم اذه برغتسا دقو .ةهجللا دقتعي ناك هنأ هنع هللا يضر يناليجلا رداقلا دبع مامإلا خيشلا
 ةمئأ نع كلذ يف اذاش هنع ىلاعت هللا يضرّربلا دبع نبا مامإلا دع امك قرشملا ةمئأ نع كلذ يف اذاش
 ىلاعت هللا يضر يناهفصأللا نيدلا مجن ريهشلا ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا خيشلا ريخأ دق نكل .برغملا
 عجر هنع ىلاعت هللا يضر روكذملا يناليجلا رداقلا دبع روهشملا ىلاعت هللاب فراعلا مامالا خيشلا نأ هنع

 هنع ىلاعت هللا يضر ديعلا قيقد نب نيدلا يقت مامإلا نأ هغلب امل كلذ ركذ .ًاالوأ هدقتعي ناك امع ًارخآ
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 : ركذ ام دعب يعفايلا لاق . روهمجلل ًافلاخت ةهجلل هداقتعا يف يناليجلا رداقلا دبع ديسلا نم بجعت
 عالطالا لهأ نم وه ذإ ربخملا طقس ريبخلا ىلعف ريخأ اذإ يناهفصألا نيدلا مجن خيشلا لثمو تلق

 كلانه خياشملا هتبحصو نطو هل قارعلا نوكو روهنملا فشكلاو رونلا لهأ نم هنوكل ًانطابو ارهاظ

 نمم نيدلا مجن خيشلا باحصأ نم دحاو ريغ روكذملا داقتعالا نع عوجرلاب ينريخأو «ءاملعلاو
 يديسل هديجمتو ىلاعت هللا ديحوت يف ًاليوط ًامالك يعفايلا ركذ مث .مهقدص يف هللاو كشأ ال
 هللا يضر همالك اذهف هرخآ يف لاقو .روكذلا داقتعالا نم هيلإ بسن ام هنع يفتي يناجلا رداقلا دبع

 ل ىلاعت قحلا نوكب ًاحصفم هيبشتلاو ميسجتلا يفنب ًاحرصم هيزنتلاو ديحوتلا ىلع ايوتحم هنع ىلاعت

 . ناك هيلع امع ريغتي ملو ناكم ىلإ لقتني

 هنع هللا يضر لئس :اهترابع هذهو ؛ةثيدحلا ىواتفلا يف اك يمتيحلا رجح نبا مامإلا لاقو
 يضر لبنح نب دمحأ مامإلا ةديقع لهف . مكملع فيرش ىلع ىفخي ال ام ةلبانحلا دئاقع يف هب انعفنو
 لعجو هاضرأو هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ ةديقع هلوقب باجأف .؟مهدئاقعك هنع هللا
 ةقفاوم هنانج نم ىلعألا سودرفلا هأوبو هنانتما غباوس نم هيلعو انيلع ضافأو هاوأمو هبلقتم نانحلا

 ًاولع نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع ىلاعت هللا هيزنت يف ةماتلا ةغلابملا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقعل
 قلطم لامك هيف سيل فصو لك نعو لب « صقنلا تاهس رئاس نم امهريغو ةيمسجلاو ةهجلا نم أريبك

 اهوحن وأ ةهجلا نم ءيشب لئاق هنأ نم دهتجملا مظعألا مامإلا اذه ىلإ نيبوسنملا ةلهج نيب رهتشا ام

 هللا هأرب يتلا بلاثملا هذه نم ءيشب هامر وأ هيلإ كلذ بسن نم هللا نعلف هيلع ءارتفاو ناتهبو بذكف
 هذه نم نيئربملا هبهذم ةمثأ نم يزوجلا نب جرفلا وبأ مامإلا ةودقلا ةجحلا ظفاحلا نيب دقو اهنم
 هصوصن نأو .ناتبمو ءارتفاو هيلع بذك كلذ نم هيلإ بسن ام لك نأ ةعينشلا ةحيبقلا ةمصولا
 بتك يف ام ىلإ يغصت نأ كايإو , مهم هنإف كلذ ملعاف .هنع ىلاعت هللا هيزنتو كلذ نالطب يف ةحيرص

 نيفراعلا مامإل ةينغلا يف عقو امب ًاضيأ رتغت نأ كايإو ءامهريغو ةيزوجلا ميق نبا هذيملتو ةيميت نبا
 الإو ,هنم هللا مقتنيس نم اهيف هيلع هسد هنإف يناليحلا رداقلا دبع ذاتسألا ا مالسإلا بطقو

 هقفو ةنسلاو باتكلا نم هعلضت عم ةيه ةيهاولا ةلأسملا هذه هيلع جورت فيكو .كلذ نم ءيرب وهف

 نم هيلع ّنم هللا نأ نم كلذل مضنا ام عم اذه .نيبهذملا ىلع تفي ناك ىتح ةلبانحلاو ةيعفاشلا
 يعفايلا هاكح ام هنمو .هلاوحأ نم رتاوتو رهظ امو هنع أبنأ امو ةنطابلاو ةرهاظلا قراوخلاو فراعملا
 ل امل مث ةجاجد لكأ يناليجلا رداقلا دبع خيشلا نأ لصتملا حيحصلا دنسلاب ه هانملع امم :لاقو هللا همحر

 اهحبذ لبق تناك امك هيدي نيب يرجت تماقو هيلإ هللا اهايحأف اهئايحإ يف هللا ىلإ هجوت مظعلا ريغ قبي
 يتلا حئابقلا كلتب لئاق هنأ مهوتي وأ روصتي ةرهابلا تاماركلا هذه لثمب هيلع هللا نتما نمف ءاهخبطو
 كناحبسإ ليحتسي امو زوجي امو هل بجي امو هتافصو هللاب لهجلا هيف مكحتسا نمم الإ اهلثم ردصي ال

 ميلع هللاو تايآلا مكل هللا نيبيو نينمؤم متنك نإ ًأدبأ هلثمل اودوعت نأ هللا مكظعي ميظع ناتبم اذه
 ةلاسر يف امع ًالفاغ نكي مل رداقلا دبع خيشلا نأ لقاع لك هب عطقي امو ١١[. :رونلا] #ميكح
 اذإو «نافرعلاو قيقحتلا لهأ ايس .نيملسملا رئاس نيب ترهتشاو .نابكرلا اهب تراس ىتلا يريشقلا

 موقلا ةمئأ الاجر ضعب نع اهيفو .؟ةعينشلا ةحيبقلا ةديقعلا هذه هيف مهوتي فيكف كلذ لهجي م
 .ةهجلا ثيدح نم ءيش ىبسفن يف ناك :لاق هنأ يبرغملا ناثعوبأ وهو , مولو روذحم لك نع نيملاسلا
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 قحلل قفوت كلعل هب نتعاو كلذ لمأتف ؛ نآلا تملسأ دق ينأ انباحصأ ىلإ تبتك ينع كلذ لاز املف

 داقتعالا اذبم ىلتبا ةيعفاشلا ء ءاهقف نم ادحأ ملعن لو .ةماقتسالا ننس ىلع يرجنو ىلاعت هللا ءاش نإ

 هلعلو نايبلا بحاص ٍنارمعلا نع لقن ام الإ هللاب ذايعلاو رفكلا ىلإ ىدأ امبر يذلا حيبقلا دسافلا

 كلذ ىلع نمو .ًابرغو ًاقرش هبتكب عفن ىلاعت هللا نأ ليلدب هتوم لبق هنم بات هنأ وأ هيلع بذك

 نبال همذ هنم تفذح دقو ءرجح نبا مامإلا مالك ىهتنا ءًابلاغ هراثآ نم ءيشب هللا عفني ال داقتعالا

 ةحيصنو نيدلا ىلع ةريغ الإ كلذ لعفي مل نإو «ةديدشلا هتارابعب امهايإ هليلضتو ميقلا نباو ةيميت
 .رخآ باوج يف اضيأ ةيثيدحلا هيواتف يف ىلاعت هللا همحر لاقو .نيملسملل

 يف تلاقف ؟هللا نيأ» ٍةكَي هللا لوسر اهلأس ىتلا يهو .ءادوسلا ثيدح ليوأت يف فلتخاو
 اهيطاخف «ةدحوم اهنأ ىلع ًاليلد لطي نأ كي دارأ : يرزاملا لاقف «ةنمؤم اهنإف اهوقتعأ لاقف .ءامسلا

 نم نإف . جئاوحلا بلطو ءاعدلا دنع ءامسلا ىلإ هجوتلا نيدحوملا ةمالع نأل ءاهدصق نم مهفي امب
 فشكلا هلت دارأف .ًاضيأ اهنم هجئاوح بلطي رانلا دبعي نمو ءابنم هجئاوح بلطي مانصألا دبعي ناك

 . ىهتنا نودحوملا اهدصقي يتلا ةهجلا ىلإ تراشأف ؟ال مأ ةنمؤم يهأ :اهدقتعم نع

 «ةجهبلا» باتك يف ىأر هنأ «رهاوجلاو تيقاويلا» نم عباسلا ثحبملا يف ينارعشلا مامإلا ركذو
 «ىلاعت هللا بناج يف ولعلا ةهجب لوقلا هنع هللا يضر ٍليجلا رداقلا دبع خيشلا يديسل ةبوسنملا

 يف لخد امل هنع عجرو هتيادب يف كلذ عقو وأ هباتك يف خيشلا ىلع سد مالكلا كلذأ يردأ ال : لاقو

 يف هتيالو تعاش دق خيشلاو زيحتي ال ىلاعت هنأ ىلاعت هللاب فراع لك دنع مولعملا نم نإف .قيرطلا

 هللا همحر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ركذ دقو ءاعطق ةهجلاب لوقلا هلثم نم دعبيف ضرألا راطقأ

 نود قوفلا ةهج يف ىلاعت نوكي نأ «بيطلا ملكلا دعصي هيلإ» : ىلاعت هلوق نم مزلي ال هنأ ىلاعت
 . هلالجب قيلت ةيفرظ [ : ماعنألا] 4 ضرألا ينو تاومسلا يف هللا وهو#» : ىلاعت هلوق ليلدب اهريغ

 لفسأ يف دوجسلا ناك نإو دوعص دوجسلا لاح يف ىلاعت قحلا دوهش نأ نوققحملا عمجأو
 مهيلع لزني نأ مهبر نوفاخي يأ 5٠[ :لحنلا] *مهقوف نم مهمر نوفاخي» : ىلاعت هلوق امأو نيلفاس
 .نماثلا ثحبملا يف كلذوحن ىلع مالكلا لاطأو .ه ا قحلا داقتعالا وه اذه مهسوؤر قوف نم اباذع

 اودارأو اهمالسإ يف اوكش يتلا ةيراجلا َِِي هللا لوسر لاؤس يف ةمكحلا اهف : ليق نإف : هيف هلاق اممف

 ملعي لك هنأ عم «ةبعكلا برو ةنمؤم لاقف ء ءامسا ىلإ تراشأف ؟هللا نيأ» : اهل لاق نيح ةينيألاب اهقتع

 نينامثلاو سماخلا بابلا يف خيشلا هلاق امك باوجلاف ءالعو لج يرابلا ىلع ةينيآلا ةلاحتسا اعطق

 هيلع عقو ام بسح ىلع تلزن دق ةعيرشلاو ءاهلقعل الزنت الإ ةينيألاب ةيراجلا لأس ام ِِبَج هنأ ةثائالثو

 [4 : ميهاربإ] « مهل نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو#» : ىلاعت لاق .ملاعلا ةنسلأ يف أطاوتلا
 هل عبات لكي عراشلاو .نوكي ال دقو ءاهسفن يف هيلع قئاقحلا يه ام ةروص ىلع نوكي دق أطوتلا نإ مث
 يف ىلاعت قحلا رصح ةلاحتسا ىلع يلقعلا ليلدلا لد دقو .هماكحأ هنع اومهفيل مهوقعل الزنت كلذ يف

 لاقف ؛هتمأ هيلع ىلا ًاطاوتلا لجأ نم ىرت امك عراشلا ناسل ىلع تءءاج دقف كلذ عمو , ةينيأ

 يف هل ةينيأ ال ىلاعت هنإف لمعلا ليلدلا هلهجل كلذ لاق ِِللَك لوسر ريغ نأ ولو «هللا نيأ» ةيراجلل

 الإ كلذ قوف ىقري نأ عيطتسي ال نيأ يف الإ ىلاعت قحلا دهشي ال هكاردإ روصقل ناسنإلا امنإو .هسفن
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 كلت ةوق يف نكي مل هنأ انملعو هملعو هتمكح تناب ةيراجلل كي اهلاق ملف .فشكلا رونب هللا هدمأ نإ

 تاطاوت ام ريغب اهبطاخ ناك كي هنأ ولو ءاهسفن يف هتروصت ام بسحب الإ اهدجوم لقعت نأ ةيراجلا
 نأ ِدَِج هتمكح نم ناكف .لوبقلا ا لصحي ملو ةبولطملا ةدئافلا تعفترال اهسفن يف هتروصتو هيلع

 اهنإ» ءامسلا ىلإ تراشأ امل ةيراجلا يف ِهَِتَي لاق كلذلو ةرابعلا هذهبو لاؤسلا اذه لثمب ةيراحلا لأس

 #« ضرألا ينو تاومسلا يف هللا وهو# :ىلاعت لاق امك ءامسلا يف هللا دوجوب ةقدصم يأ (ةنمؤم

 . «ىربكلا ننملا يف» هنع هللا يضر لاقو . «رهاوجلاو تيقاويلا» يف ينارعشلا مالك ىهتنا [7“ : ماعنألا]

 ريغص تنك نيح نم ىلاعتو كرابت قحلا بناج يف ةهجلاب يىلوق مدع ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا نم امو

 رمألا اذه يف كله دقو .خايشألا نم خيش دي ىلع كولسب ال يب ىلاعتو هناحبس هللا نم ةيانع نسلا

 باغو . طقف ولعلا ةهج يف ىلاعتو كرابت قحلا نأ اونظو مهلقع ىلع مهمهو بلغف بلغف .نوصحن ال قئالخ

 نوكي ام برقأ» : هيي هلوقو [4 : قلعلا] 4برتقاو دجساو» : ىلاعتو كرابت هلوق وحن ءالؤه نع
 ةهج يف ىلاعتو كرابت قحلا زيحت مدعب احيرصت ثيدحلاو ةيآلا هذه يف نإف «دجاس وهو هبر نم دبعلا

 لعج امنإو ,ءمكمهو اوفلاخو لفسلا يف كلذك هوبلطاف ولعلا يف هنوبلطت امكف يأ .ىرخأ نود

 نأ ةرضحلا صئاصخ نم نأل ًالثم مايقلا نود هبر نم برقأ دوجسلا يف دبعلا لاح يي عراشلا
 هدهشم يف برقأ ناك بارتلا يف هنساحم دبعلا رفع اذإف .راسكنالاو لذلا فصوب الإ دحأ اهلخدي ال

 يف ىلاعتو كرابت قحلا ىلإ ال .هبر دبعلا دوهش ىلإ مجار دعبلاو برقلاف , مايقلا ةلاح نم هبر نم

 نكلو مكنم هيلإ برقأ نحنو# :رضتحملا قح يف 58 كرابت لاق .ةدحاو هتيبرقأ نإف .ءهسفن
 نم# ناسنإلا يأ [8+ :ةعقالا] «هيلإ برقأ نحنو# : لجو ٍّرع لاقو [مو : ةعقاولا] #نورصبت ال

 . هبلقو ءرملا نيب لوحي هنأ ريخأو ١5[ :ق] «ديرولا لبح

 اهنإف لوقعلا ءافعض دنع ةهجلاب ةرعشملا ثيداحألا نم ةهجلاب نيلئاقلا بتك يف هارت امو كايإف

 ؛هلقعتأ ام ىلع هتسقف لجو رع هللا يفًاموي تركفت نأ ريغص انأو يف عقو ام ةروص ناكو . ةلوؤم اهلك

 فالخب هللاف كلابب رطخ ءيش لك مهلوقبو ١[ :ىروشلا] #ءيش هلثمك سيل# ب هتفرص مث

 ينع بهذف .لاوحألا رئاس يف هقلخل نيابم هنإو قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح : مهوقبو .كلذ

 نم تجرخ يننأكو .اهذلأ ام ةفرعم امل ايف .ةدحاو هاج العو لج يراجلا تح يف ةهجلا لقعت ٍ

 عساولا ءاضفلا ىلإ نجسلا

 ةيانع هذه :لاقف : هاضرأو هنع هللا يضر يفصرملا يلع يديس ىلع كلذ تضرع ينإ مث

 جرخأ : يل لوقي ًالئاق ةليللا كلت تيأرف تمندف ًادييأت كديزي ىلاعت هللا ءاش نإو كل تلصح ةميظع

 تايلفسلاو تايولعلا نم هلك يناثجلا دوجولا دج رظناو كلقعب هجراخ ىلإ شرعلا ةطيح نم

 دبأ طبهأ نإو هب قلعتي رخآ مسج دجي ال نيدبآلا دبأ دعص نإف «ةقالع الب ءاوملا يف قلعملا ليدنقلاك

 ىلاعتو كرابت هللا ةمظع ةعس تملعف .ركذ امك ٍيلقعب تجرخف ءاهيلع رقتسي ًاضرأ دجي ال نيدبآلا

 تلك نإف .نيناكم يف يسفن دوهش نيب دهشملا كلذ يف تعمجو « مويلا كلذ نم ةهجلا مهوت ينع لازو

 ليوط ضيبأ ريط ءاج اذإ كلذك فقاو انأ (نيبف .نيقيب هجراخ يسفن ىرأو .نيقيب شرعلا لخاد

 مث ءاهجراخ انأو هتلصوح يف يسفن ىرأ ترصف هب راطو هلك ينامثجلا دوجولا طقتلاو هاف حتفف قنعلا
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 ىلع كلذ تصصقف .نيعلا نع تباغو هاوح امب رئاطلا تطقتلاو اهاف تحتفف ةريغص ةسومان تءاج
 املك : يل لاق مث ٠ اهلك ةطرولا نم تجرخ دق نآلا لاقف . هنع ىلاعت هللا يضر ىفصرملا ىلع يديس

 تعستا مث ؛ .اميظع شرعلا ًالوأ تيأر كنإف ,كنيع يف دوجولا رغص املك ىلاعت هللاب كتفرعم تعستا
 تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث لوألا دهشملا نع كنيع يف شرعلا رغصف دوجولا عاستاب كتفرعم
 روصحملا دوجولا ذإ ةسومانلا تيأر امل رثكأ ةفرعملا تعستا مث ,شرعلا نم رغصأ وه يذلا رئاطلا
 تضبق اذإو ةطباهو ةدعاص اهارت سمشلا نيع يف ىتلا ةوكلا يف ىِتلا بيبانيلاك روصحملا ريغل ةبسنلاب
 ينوشلا يلع نيدلا رون خيشلا يديس ىلعرمألا اذه تصصق كلذكو ءًائيش كدي فّرت مل اهيلع كديب
 .وجلا يف ةرذك دوجولا تيأرو يل عقو اذكه يل لاقف .هنع ىلاعت هللا يضر

 اذه حيحص لاقف ,ةياكحلا هذه هل تيكح هنع هللا يضر صاوخلا يلع يديسب تعمتجا امل مث
 هللا لاق لقو ؛ ىلاعتو كرابت هللا رئاعش نم هنإ ثيح نم ميظع هلك دوجولاف الإو .ديحوتلا ىلإ ةبسنلاب

 اذإ دبعلا لازي الف [7” : جحلا] «بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش مظعي نموإ» :ىلاعتو كرابت
 ىلوألا ةلاحلا ىلإ عجري ىتح ائيشف ائيش دوجولا دارفأ هدنعربكت ةرذلاك هنيع يف دوجولا دوهش ىلإ لصو
 كرابت هللا ريقحتب هرقحيو ىلاعتو كرابت هللا ميظعتب دوجولا مظعي ريصيو يقرتلا لبق هل تناك يتلا
 نم تادوجوملا نأ هلك كلذ نم دارملا لصاحو .بلكلاك شبكلا الو قفانملاك نمؤملا سيل ذإ ىلاعتو
 بجو ىلاعت هللا همظع ايف .ءاهبتارم ثيح نم امأو .هللا تامولعم بنج يف ىثالتت اهداجيإ ثيح
 ءارابت هللا نأ مهوت نم لك نأ ملعف .هب انفيلكت مهفن ام دح ىلع هريقحت بجو هرقح امو هميظعت
 ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت .مسجملاك وه امنإو ,بيصن ةفرعملا ماقم يف هل سيلف تاهجلا هذخأت ىلاعتو
 .ننملا يف ينارعشلا مامإلا ةرابع تهتنا ءاريبك

 يديس ينعي .لاقو «ركألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيركلا» هباتك يف هنع هللا يضر لاقو

 ناطلسلل دب الو مظعألا ناطلسلا وه ىلاعت قحلا ناك امل : ةئاثالثو نيعبسلا بابلا يف نيدلا يبيح
 . شرع قلخي نأ ةبترملا تضتقا ناكملا لبقي ال ىلاعت هنأ عم تاجاحلاب دصقي ىتح هيف نوكي ناكم نم
 ,مهوقعل ًالزنتو هدابعب ةمحر كلذ لك هنم جئاوحلا بلطو ءاعدلاب دصقي يتح هيلع ىوتسا هنأ ركذ مث
 الإ لبقي الف ةهج اذ دبعلا ىلاعت هللا قلخ دقو .هبلقب هجوتي نأ يردي ال ارئاح دبعلا يقبل كلذ الولو
 : هلوقب اهلك تاهجلاب ةطاحإو شرعو ءامس نم ةيقوفلا هسفنل ىلاعت قحلا بسن دقو ؛ .ةهج هل ناك ام
 : هِي هلوقبو «ايندلا ءامس ىلإ انبر لزني» : ِهِلَك هلوقبو [ 5 .ةرقبلا] هلا 2

 يف لاقو ينارعشلا لاق مث . ملعأ فاو نايعأل ال بتارملل الك رومألا قل هل نأ هلصاحو
 ىلع ٍلقعلا ليلدلا لد دق هنأ ملعا :«هللا نيأ» : ءادوسلل يي هلوق يف ةثامثالثو نينامثلاو سماخلا بابلا
 نأ اهتوق يف سيل ةروكذملا ةيراجلا نأ ملع امل يلي عراشلا نكلو «ةينيأ يف ىلاعت حلا رصح ةلاحتسا

 اهسفن يف هتروصت ام ريغب اهبطاخ هنأ ولو كلذب اهبطاخ اهسفن يف هتروصت ام ىلع الإ اهدجوم لقعت
 لثمي ةيراحلا هذه لثم لأس نأ ِكَي هتمكح نم ناكف .لوبقلا لصحي ملو ةبولطملا ةدئافلا تعفترال
 دوجوب ةقدصم ىنعي «ةئمؤم اهغإ» اهيف لاق ءامسلا ىلإ تراشأ ال كلذلو .ةرابعلا هذبمو لاؤسلا اذه
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 ولو [7 : ماعنألا] «تاومسلا يف هللا وهو# :ىلاعت هللا لوق تقدص اهنأل ةملاع اهنإ لقي ملو .هللا

 لهاجلاو .هلقعل الزنت هلهج يف لهاجلا بحصي نأ ملاعلل نأ ملعف .ءامسلاب هديقت مل ةملاع تناك

 . لزنت ريغب ملاعلا ةبحص ىلع ردقي ال

 يف أطاوتلا هيلع عقو ام بسحب تلزن امنإ اهلك عئارشلا نأ ةينيألا يف هانررق ام حاضيإو : لاق

 نإ مث [5 :ميهاربا] #مهل نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو# :ىلاعت لاق .ممألا ةنسلأ

 مهفيل كلذ يف مهل عبات ىلاعت قحلاو ,نوكي ال دقو هيلع قئاقحلا يه ام ةروص ىلع نوكي دق أطاوتلا

 نم الإ قحلا قح يف ةينيألا ظفلب عراشلا ءاج !مف .هيلع دعوأو هب دعو امو هماكحأ نم هلزنأ ام هنع

 لهجب يلقعلا ليلدلا دهشل اهلاق لوسرلا ريغ نأولو لاق . مهيلإ لسرملا ناسل هيلع يذلا أطاوتلا لجأ

 هللاو .ةيراجلل لزنت هنأ انملع هملعو هتمكح تنابو لوسرلا اهاق املف «ىلاعت هلل ةينيأ ال هنإف لئاقلا

 الو ةهجلا ىلاعت قحلل ةيقوفلاب ناميإلا نم مزلي ال : نيدلا ييحم يديس ينعي .لاقو :لاق مث . ملعأ

 ىرولا نم ةنسلا لهأ عم نكو «ىرت اذام رظناف .تتبث دق ةيقوفلاو «تدرو ام ةهجلا هبشلا مازلإ

 . ىهتنا
 يلمرلا نيدلا باهش مامإلا ىواتف رخاوأ يف تيأر نأشلا اذه يف مدقت ام يتباتك دعب مث

 نع كلذ لقنو «ىلاعت هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا هيف ققح ةمهملا ةلأسملا هذه يف الوطم اباوج ىعفاشلا

 هللا همحر لاق . مدقت ام عم هضعب ررك نإو ليلق راصتخاب انه هركذأ انأ اهو «لوحفلا ةمئألا نم ريثك

 ولعلا ةهجب ىلاعت هللا نأ وهو لوقلا اذه نأ ,يتأيس نم ادعام مهريغو ةعبرألا ةمثألا بهذم : ىلاعت

 اذه اهلمتحي ال ةريثك ةلدأب هوور دقو ءاهتارصتخمو اهتاطوسبم مالكلا بتك يف ررقم وه اى حيحص ريغ

 لح» هباتك يف يسدقملا مناغ نب دمحأ نب مالسلا دبع نب نيدلا زع ةمالعلا ماعلا مامالا لاق . باوجلا

 .دحاو هلإ لاقف « ىىلاعت هللا نع انربخأ هل ليقف , يزارلا ذاعم نب ىيحي لئس «زونكلا حيتافمو زومرلا

 ءاذه نع كلأسأ مل : لئاسلا لاقف .داصرملاب لاق ؟وه نيأ ليق .رداق هلإ لاقف ؟وه فيك هل ليقف

 . هنع تربخأ يذلاف ىلاعت هتفص امأف ,قولخملا ةفص وهف اذه ريغ ناك ام لاقف

 قحلا :لاقف [5 :هط] «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا» : ىلاعت هلوق نع نيفراعلا ضعب لئسو
 يفوصل ليقو ءوه الإ وه ام فرعي ال هنأل ,وه ام انفرع ام :وه نم لوقلا اذهب انفرع ىلاعتو هناحبس
 « متنك امنيأ مكعم وهو :ىلاعت لاق ؟نيأ نيعلا عم بلطي له هللا كحبق :لاقف ؟هللا نيأ

 .لزي مل نمحرلا لاقف «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# : ىلاعت هلوق نع يلبشلا لئسو .[4 :ديدحلا]
 . ىوتسا نمحر لاب شرعلاف ثدحم شرعلاو

 ىفنو هتاذ تبثأ :لاقف .«ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا» : ىلاعت هلوق نع نونلا وذ لئسو

 لاقف ءاوتسالا نع دمحأ مامإلا لثسو ءاش امك همكحب ةدوجوم اهلك ءايشألاو هتاذب دوجوم .هناكم

 ءهيبشت الب تنمآ لاقف .ءاوتسالا نع يعفاشلا مامإلا لئسو .رشبلل رطخي اك ال ءربخأ امك ىوتسا
 . كاسمإلا لك هيف ضوخلا نع تكسمأو كاردإلا يف يسفن تمهتاو «ليثمت الب تقدصو

 اذه نأل ىرفك دقف «ضرألا يف مأ وه ءامسلا يف هللا فرعأ ال لاق نم : ةفينح وبأ مامالا لاقو

 .هبشم وهف ًاناكم ىلاعت قحلل نأ مهوي لوقلا
١/١ 



 «بجاو هب ناميإلاو .لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا لاقف ؟ءاوتسالا نع كلام مامإلا لكئسو

 اذهو  ينع هوجرخأ ءًايجراخ الإ كارأ الف : كلذ دعب لئاسلل لاق هنأ يورو «.ةعدب هنع لاؤسلاو

 ًافالتخا ةمئألا نم دحأ نيب نأ مهوت نمو كلذ يف مهنيب فالخ الف ةعبرألا ةمئألا هيلإ بهذ يذلا

 حابصم لثس دقو .نيملسملا ةمئأب هنظ ءاسو .ةمألا ةمثأ ىلع ةيرفلا مظعأ دقف داقتعالا ةحص يف

 امب يبر تفرع لاقف ؟كبر تفرع مب :ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب ىلع ديرفتلا حابصو .ديحوتلا
 لك قوف .هبرق يف ليعب .هذعب يف بيرق .«سانلاب ساقي الو . ساوحلاب كردي ال .هسفن هب ينفرع

 يف ءيشك ال ءيش لك يف وهو .ءيش همامأ لاقي الو .ءيش لك مامأو .ءيش هتحت لاقي الو ؛ ءيش
 ةهجلاب لوقلا هرهاظ امم ةّئسلاو باتكلا يف درو امو ه ١ هريغ اذك سيلو اذك وه نم ناحبسف ع

 . هفالخب ةعطاقلا ةيلقعلا ةلدال هرهاظ نع فورصم

 ًافالخ ةهج يف الو ,ةمسجملل افالخ مسجب سيل ىلاعت هللا : يواضيبلل علاوطلا ةرابعو

 بكرم مسج لكو مسج نوكيف مسقني نأ امإف «زيحو ةهج يف ناكول ىلاعت هنأ انل . ةهبشملاو ةيماركلل
 وهو ءأزجتي ال اءزج نوكيف مسقني الوأ .فلخ اذه ءاثدحمو ًابكرم بجاولا نوكيف قبس امل ثدحمو

 يف ًاجاتحم ناكف قبس امك ردقلا يهانتم ناكل ةهجو زيح يف ناك ول ىلاعت هنإف اضيأو «قافتالاب لاحم

 .ه | لاحم وهو . حجرمو صصخ ىلإ هريدقت
 مهنإف ,ةيماركلا ضعبل ًافالخ ةهج يف سيل ملاعلا عناص :هتدمع حرش يف يفسنلا مامإلا لاقو

 ةمسجملاو ةهبشملا دنعو .ناكمب ًانكمتم سيلو .شرعلا ىلع رارقتسا ريغ نم ولعلا ةهج هل نونيعي

 . شرعلا ىلع نكمتم ةيماركلاو
 يلازغلا مالسإلا ةجح- ةيسدقلا ةلاسرلا اهيف رصتخا يلا ةرياسملا ف مايا نب لامكلا لاقو

 ىلإ نيميلاو تحتلاو قوفلا يه ىتلا تاهجلا نأل ,ةهجب اصتخم سيل ىلاعت هنأ : عباسلا لصألا

 قوف نم هسأر يذاحي ام قوفلا ىنعم نإف .نيلجر ىلع ىئمي امث هوحنو ناسنإلا ثادحإب ةثداح اهرخآ

 اذإ ةلمنلا نإف «ةيرابتعا يه مث .هقوف نم هرهظ يذاحي ام هنطب وأ عبرأ ىلع ىشمي او ءرهاظ يقابلاو
 ثداح لك ناك ولو ءاهرهظل يذاحملا هنأل ضرألا ةهج اهيلإ ةبسنلاب قوفلا ناك فقس ىلع تشم
 . تادوجوملا نم ءيش نكي ملو لزألا يف ناك دقو ,تاهجلا هذه نم ةدحاو دجوت مل ةركلاك أريدتسم

 هصاصتخا لطب دقو .ءاذك وه زيحب هصاصتخا ةهحلاب صاصتخالا ىنعم نألو ,ةهج يف ال ناك دقف

 ةيمسج الو زيح لولح هيف سيل امم اذه ريغ ةهجلاب ديرأ نإف ءةيمسجلاو ةيرهوجلا نالطبل زيحلاب
 .هداسف نيبيف هريغ ىلإ وأ «ريبعتلا درجم يف هثطخنف هيزنتلا ىلإ عجريأ رظني ىتح نيبيلف

 يف ماسجألا ىلع ماسجألا ءاوتساك سيل هنأب مكحلا عم شرعلا ىلع ىوتسا هنأ : نماثلا لصألا
 ىلع ىوتسا هنأب ناميإلا بوجو هلصاحو ىلاعتو هناحبس هب قيلي ىنعمب لب اهل ةاذاحملاو ةساملاو نكمتلا

 ىلع ليلد ال ذإ ةدارإلاب زئاج رمأف شرعلا ىلع هؤاليتسا هنأ دارملا نوك امأف .هيبشتلا يفن عم شرعلا
 .ه ا هانركذ ام انيلع بجاولاف ءانيع هتدارإ

 ةلبق اهنأل وهف ءامسلا ةهج ىلإ لاؤسلا دنع يديألا عفر امأو.: ةيسدقلا ةلاسرلا يف يلازغلا لاقو
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 ةهج ىلعولعلا ةهج دصقب اهيبنت ءايربكلاو لالجلا نم وعدملل فصو وه ام ىلإ ةراشإ هيفو :ءاعدلل

 .ها ءاليتسالاو رهقلاو ءالعتسالاو ةمظعلاب دوحوم لك قوف ىلاعت هنإف ,ءالعلاو دحملا

 ىلاعتو هناحبس برلا :«ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل» هباتك يف نيمرحلا مامإ لاقو

 هفنتكت الو راطقألا هيوحت الو راكفألا هدحت ال ,ةاذاحملاب فاصتالاو تاهجلاب صاصتخالا نع سدقت

 لكو ءاهل لغاش ةهجب صتخم لك نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءرادقملاو دحلا لوبق نع لجيو ء.رادقألا

 نع ولخي ال امو ءامهبنع ولخ ال قارتفالاو عامتجالا لبقي ام كلو .اهتقرافمو رهاوجلا ةاقالمل لباق زيحتم

 مالكلا اهحرش يف يناسملتلا نب نيدلا فرش خيشلا لاطأو .رهاوجلاك ثداح قارتفالاو عامتجالا

 وتبثم اهيلإ دنتسا يتلا ةيلقنلا ةلدألا عيمج يأ :عيمجلا نع ىلمجلا باوجلاو :لاق نأ ىلإ كلذ ىلع

 كلذب ىتأ ولف ءهدهاش هنإف لقعلا بذكي امب هدورو روصتي الف لقعلاب تبثي امنإ عرشلا نأ ةهجلا
 .اعم لقعلاو عرشلا لطبل

 فالخ مهوي امب تافصلاو ءامسآلاو تاذلا يف عرشلا يف دري ظفل لك :لوقنف اذه ررقت اذإ

 انعطق ليوأتلا لمتحي ال صن وهو اداحآ ناك نإف «ءارتاوتم وأ اداحآ نوكي نأ امإ ولخي الف لقعلا

 روصتتي الف ًارتاوتم ناك نإو «دارم ريغ هنم رهاظلاف ًارهاظ ناك نإو .هطلغوأ هوهسوأ هلقان بيذكتب
 لد يذلا لامتحالا لوقن ٍذئنيحف ءالمتحم وأ ارهاظ نوكي نأ نب الف ليوأتلا لمتحي ال ًاصن نوكي نأ
 نإو «لاحلا مكحب دارملا هنأ نيعت دحاو لامتحا هتلازإ دعب يقب نإف ءهنم دارمب سيل هفالخ ىلع لقعلا

 لدي مل نِإو هيلع لمح لد نإف الوأ دحاو نييعت ىلع عطاق لدي نأ امإ ولخي الف رثكأ وأ نالامتحا يقب

 ىلإ ىزعيو ,فلسلا ضعب نع لقن امك تافصلاو ءامسألا ين داحلإلا ةيشخ رسفي مل نييعتلا ىلع عطاق
 لماحم نأ ىنعمب ؛ةعدب هنع لاؤسلاو .بجاو هب ناميإلاو .لوهجم فيكلاو , مولعم ءاوتسالا : كلام

 شرعلا وه ءيش قلخ ىلإ دصقلا وأ ةبلغلا وأ رهقلا نم رارقتسالا يفن دعب ةمولعم ةغللا يف ءاوتسالا

 يف يهانتلا وأ ءاهقلخ ىلإ دصق يأ ١١[ :تلصف] «ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث :لاق اك

 لماحملا هذه لك نأ ينعي ١[ 4 :صصقلا] «ىوتساو هدشأ غلب املو» : ىلاعت هلوقك .لامكلا تافص

 قيدصتلا نأ ينعي :بجاو هب ناميإلاو : هلوق .انل يأ :لوهجم فيكلاو. : هلوق .ناسللا يف ةمولعم

 نونظلا قيرطب هنيبعت نأ ينعي «ةعدب هنع لاؤسلاو : هلوق .بجاو ىلاعت هفصو يف حصي ىنعم هل نأب
 نونظلاب اولمع ثيحو نونظلاب هتافصو ىلاعت هللا ءامسأ يف فرصتلا ةباحصلا نم دهعي مل هنإف «ةعدب
 نييعتلا زوج نم مهنمو .ةيناميإلا تادقتعملا يف ال ةيعرشلا ماكحألا ليصافت يف اهب اولمع امإ

 : لاق نأ ىلإ تاليوأتلا ىكح مث ,«باتكلا بحاص بهذم وهو ,دئاقعلا يف طبخلل ًاعفد داهتجالاب

 امنيأ مكعم وهوه :ىلاعت هلوق متلوأ دق :انلق .هنم عونمم ليوأتلاو ليوأت هومتركذ ام عيمج اولاق نإف

 [ا/ : ةلداجملا] #مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام8 :ىلاعت هلوقو ,«[5 :ديدحلا] © متنك

 نمي دوسألا رجحلا» : لَك هلوقو .«نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب نمؤملا بلق» : لب هلوقو :ةيآلا
 ىسومل ىلاعت لاق امك ةدهاشملاو ةطاحإلاو ملعلا ةيعم ىلع نيتيآلا يف ةيعملا متلمحف «ضرألا يف هللا

 : «هضرأ يف هللا نيمي دوسألا رجحلا» : هلوق متلمحو «[47 :هط] «ىرأو عمسأ امكعم يننإ» : هيخأو

 بجيف لقعلا هتفلاخمل كلذ ليوأت مكنم حص نإف « مدآ ينب ىلع قاثيملا هنم ذخأ يذلا هدهع لحم يأ
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 ىلإ جاتحم هيلإ مترص امو .لقعلا ةرورض فالخ هنأل كلذ انلوأ اولاق . كلذك هب متكسمت ام ليوأت

 عرش مكل تبثي مل الإو لقعلا رظن قدصب فارتعالا نم دب ال انلق ةعدب وأ مارح وهو «لقعلا رظن
 واولا نوكتو هللا الإ هلوق ىلع فوقولا بجي اولاق نإف .ماكحألاو فراعملا نم ائيش هيلإ نودنست
 مومع ىلع بجاو هب ناميإلا :انلق .هب ناميإلا ملعلا يف نيخسارلا ظحو ةفطاع تسيلو فانئتسالل

 وذ ملعلا يف خسارلا لب .ةدئاف بابلألا اولوأ مهنأو ملعلا يف خوسرلاب مهفصول ىقبي الف نينمؤملا
 : ىلاعت هلوقك هتبثيف قحلا هباشي يذلا هجولاو .هيفنيف لطابلا هباشي يذلا هجولا ملعي بللا
 نيبو هيفنيف لطاب وهو .ةيضعبلا نيب ددرتم [7ا1 : ص ؟94 :رجحلا] #يحور نم هيف تخفنو#»
 .ه ا هتبثيف قح وهو .ميظعتلاو فيرشتلا ةفاضإ

 اونب لقف ةهجلاو ةيمسجلا ةقيقحب نولئاقلا امأو :دصاقملا حرش يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو

 باوجو اهركذ مث ءامبب رعشت ثيداحأو تايآ رهاوظ ىلعو ءاهمزلتست ةبذاك ةيمهو اياضق ىلع مهبهذم
 تاينظ ةرهاظلا اهيناعم يأ اهنأ ثيداحألاو تايآلا نع يأ باوجلاو :لاق نأ ىلإ اياضقلا كلت

 هللا ىلإ اهيناعمب ملعلا ضوفنو ءاهرهاوظ ىلع تسيل اهنأب عطقيف «ةيلقع تايعطق ةضراعم يف ةيعمس
 ملعي امو# :ىلاعت هلوق يف هللا ىلع فقولل قفاوملا ملسألا قيرطلا ىلع ايرج اهتيقح داقتعا عم ىلاعت
 ام ىلع ةيلقعلا ةلدألا هيلع تلد امل ةقفاوم ةبسانم تاليوأت لوؤت وأ [7 :نارمع لآ] #هللا الإ هليوأت
 الإ» : ىلاعت هلوق يف فطعلل قفاوملا مكحألا قيرطلل اكولس ثيدحلا حورشو ريسفتلا بتك يف ركذ
 اف .ةهجلاو زيحلا يفن قحلا نيدلا ناك اذإف : ليق نإف .[ : نارمع لآ] « ملعلا يف نوخسارلاو هللا
 يف عقي نأ ريع نم كلذ توبثب ىصحت ال عضاوم يف ةرعشم ةيوبنلا ثيداحألاو ةيوامسلا بتكلا لاب
 هتردقو هملعو هتدحوو عناصلا دوجو ىلع ةلالدلا تررك | هقيقحتو .كلذ يفنب حيرصت اهنم عضوم

 ةياغب قيقح اضيأ اذه نأ عم ديكأتلا ةياغ تدكأو : عضاوم ةدع يف ماسجألا رشحو داعملا ةقيقحو
 دنع ولعلا ىلإ هجوتلا نم ءارآلاو نايدألا فالتخا عم ءالقعلا ةرطف يف ررقت امل قيقحتلاو ديكأتلا
 ىتح ةماعلا لوقع هنع. رصقي ام ةهجلا نع هيزنتلا ناك امل هنأب بيجأ . ءامسلا ىلإ يديآلا عفرو ءاعدلا

 هيزنتلا يف ةقيقد تاهيبنت عم تاهجلا فرشأ يف عناصلا نوكو «.هيبشتلا يف ارهاظ نوكي ام قحلا ىلإ
 . ءامسلا يف هنأ مهداقتعا ةهج نم سيل ءامسلا ىلإ ءالقعلا هجونو .ثودحلا تامس نم وه امع ىقلطملا

 .ه اراطمألا لوزنو راونألا طوبهو تاكربلاو تاريخا عقوتت اهنمو ءاعدلا ةلبق ءامسلا نأ ةهج نم لب

 ىلإ ةالصلا يف هجوتلاب اورمأ مهنأل اذهو .ةهجلا يف هنوك ىلع ليلد كلذ يف سيل مهضعب لاقو

 يف مايقلا ةلاح مهدوجس عضوم ىلإ مهراصبأ يمرب اورمأو .ةبعكلا ةهج يف وه سيلو «ةبعكلا
 تحت وه سيلو « ضرألا ىلع هوجولا عضوب اورمأ دوجسلا لاح اذكو .ضرألا يفوه سيلو .ةالصلا
 دنع بولقلل ةلبق لعج شرعلا نإ ليقو.؛ عوشخو عوضخو ضخم دبعت لب ءانه اذكف ضرألا
 .ةهج يف سيل ىلاعت هنأ دضعلل فقاوملا ةرابعو .ةالصلا يف نادبألا ةلبق ةبعكلا تلعج امك ءاعدلا
 دقو .ناكملا مدق مزل ناكم يف ناك ول لوألا :هوجو انل .قوفلا ةهجب ههوصصخ ةهبشملا هيف فلاخو

 نع نغتسم ناكملاو ."ناكم ىلإ جاتحي نكمتملا يناثلا . قافتالا هيلعو ىلاعت هللا ىوس ميدق ال نأ انهرب
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 . لطاب امهالكو .اهعيمج وأ زايحألا ضعب يف نوكي نأ امإف

 ًاحيجرت اهضعبب هصاصتخا نوكيف ءاهيلإ هتبسنو اهسفنأ يف زايحألا يواستلف :لوألا اي
 لاحم هنأو نيزيحتملا لخادت مزلي هنالف يناثلا امأو .ريغلا ىلإ جايتحالا مزلي وأ .حجرم الب

 . لطاب امهالكو ,«مسقني وأ مسقني ال نأ امإف .ًارهوج ناكل ازيحتم ناك ول عبارلا . ةرورضلاب

 هنألف يناثلا امأو . كلذ نع هللا ىلاعت .ءايشألا سخأ وهو أزجتي ال ءزج هنألف : لوألا امأ

 مزليف ثدحم مسج لك نأ انيب دقف ًاضيأو . بوجولا يفاني هنأ رم دقو ,بكرم مسج لكو أمسج نوكي
 مسجتلل ةمهوملا رهاوظلا نع يأ «باوجلاف :لاق نأ ىلإ كلذ ىلع مالكلا لاطأو ,بجاولا ثودح
 بجو ناليلد ضراعت امهمو ؟فيك «تاينيقيلا ضراعت ال ةينظ رهاوظ اهنأ ثيداحألاو تايآلا نم

 ىلع فقي نم يأر وه امك هللا ىلإ اهليصفت ضوفنو ًالامجإ امإ :رهاوظلا لوؤنف .نكمأ ام امهبب لمعلا
 اهبنع ثحبلاو .ةلوهجم ةيفيكلاو ,مولعم ءاوتسالا :دمحأ نع يور امك فلسلا رثكأ هيلعو «هللا الإ»

 ىلع رشب ىوتسا دق :وحن .ءاليتسالا ءاوتسا :لوقنف .ةفئاط ىأر وه امك ًاليصفت امإو .ةعدب

 «كبر ءاجو#» كلملا نم بيرق نالف :لاقي اك ماركإلاو ءافطصالا ىنعمب ةيدنعلاو .قارعلا

 منتمي ضرع ملكلا نإف ,هيضتري يأ ٠١[ :رطاف] «ملكلا دعصي هيلإ»و .هرمأ يأ ١١[ ؟ :رجفلا]
 لكوم ةكئالملا نم كلم وأ ؛هناطلسو همكح يأ /١17[ : كلملا] «ءامسلا يف نم# لاقتنالا هيلع

 وه هيلإ جورعلاف :اهحرش يف ديسلا لاقو .ها ثيداحألاو تايآلا رئاس سقف هيلعو باذعلاب

 هيلإ لوسرلا برق وهوندلاو «هباذع نايتإ للظ يف هنايتإو هيف ةعاطلاب هيلإ برقتي عضوم ىلإ جورعلا
 ىلع لومحم لوزنلاو سوسحملاب لوقعملا ريوصت [4 :مجنلا] #نيسوق باقب#» ريدقتلاو ةعاطلاب
 هنأل ليللاب صخو .ليثمتلا ليبس ىلع ةبترملا ولعو تاذلا مظع نع روصتي ام كرتو ةمحرلاو فطللا
 لحم ىلإ [55 :نارمع لآ] «ىلإ كعفارو» ىنعمو ؛ه ١ تادابعلاو عوضخلا عاونأو تاولخلا ةنظم

 . يتكئالم رقمو يتمارك
 ةصوصخم ةهج يف سيل ىلاعت هنإ «داقتعالا يف داصتقالا» باتك يف يلازغلا مالسإلا ةجح لاقو

 ةهجلا ةلاحتسا ًاعطق مهف صاصتخالا ظفل ىنعمو ةهجلا ظفل ىنعم فرع نمو .«تسلا تاهحلا نم

 ريصي امنإ زيحلا نكلو .هب رهوجلا صتخي يذلا وهو لوقعم زيحلا ذإ .ضارعألاو رهاوجلا ريغ ىلع
 هنع ولخت دوجوم تابثإ وهو .لاحم ىلإ دؤم ةهجلا يفن ليق نإف .زيحتم رحآ ءيش ىلإ فيضأ اذإ ةهج
 .لاحم كلذو هنع لصفنم و هب الصتم الو هجراخ الو ملاعلا لخاد ال نوكيو .تسلا تاهجحلا

 دوجوم لك نأو « لاح هب الصتم الو الصفنم ال هدوجوف .لاصتالا لبقي دوجوم لك نأ ملسم : انلق

 لاصتالا لبقي ال دوجوم امإف «لاحم هنع تسلا تاهجلا ولخ عم هدوجوف «ةهجب صاصتخالا لبقي

 ال دوجوم ليحتسي :لئاقلا لوقك وهو ,لاحم ريغ ضيقنلا يفرط نع هولخف ةهجلاب صاصتخالا الو
 كلذ ناك نإ : هل لاقيف |هنع ء ءيشلا ولخي ال نيداضتملا نإف ءالهاج الو املاع الو ًارداق الو ًازجاع نوكي

 امههطرش دقف هنأل اههنم ًأدحاو لبقي ال يذلا رادجلا امأ . اههنع هولخ ليحتسيف نيداضتملل ًالباق ءيشلا
 مايقلاو زيحتلا تاهجلاب صاصتخالاو لاصتالا طرش كلذلف «لاحمب سيل امهنع هولخف «ةايحلا وهو

 لكي



 .ه ا هيداضم نع ولخلا لحتسي مل اذه دقف اذإف ءزيحتملاب

 يف ناكل شرعلا ىلع ناك ول اهدحأ :هوجوب شرعلا ىلع ولعلل نوفانلا جتحا : مهضعب لاقو
 تارامأ نأل ثداحلا مدق وأ .ميدقلا ثودح امإ :نيرمأ دحأ ىلإ يدؤي ميدقلا يف اهتوبثو .ةهج

 ليلدلاو .ملاعلا ثودح تبثي ملاهتلالد تلطب نإو ؛ميدقلا ثودح تبث اهتلالد لطبت مل نإ ثودحلا

 مل نأ دعب ةهجلا تتبثولف .لزألا يف تباث ةهجلا نم يرعتلا نأ : ثودحلا تارامأ نم ةهجلا نأ ىلع
 تناك ول اهيناث . ثودحلا تارامأ نم ثداوحلا لوبقو ريغتلاو .ةسامم هيف ثدحلو ناك امع ريغتل نكت

 ةكرحلل الحم ناك نكمت نإف ,نكمتي ملوأ اهنع جورخلا نم نكمتي نأ امإف .ةهجب ةصتخم هتاذ
 امإف : ةهج يف ناكول اهثلاث . ثودحلا تارامأ نم هنإو زجاعلا نمزلاك ناك نكمتي مل نإو .نوكسلاو

 . لكلا ءاوتسال صصخم ىلإ جاتحا اهضعبب صتخا نإو .لاحم كلذو اهلك تاهجلا يف نوكي نأ

 اذكو هنمربكأ وأ رغصأو أ ملاعلا مسجل ًايواسم نوكي نأ امإف : هل ًايذاحم ملاعلا نم ةهجب ناكول اهعبار

 ,ةمالع نوكي نأ نكمي رادقمب ريدقتلا بجوي كلذ لكو ,ملاعلا نيبو هليب ةرذقم ةفاسم نم دب ال

 ءاضتفال صاصتخالا ناك نإف . شرعلاب هصاصتخا تب ول اهسماخ .ردقمو صصخم ىلإ جاتحيف

 ىضتقملا فلخت زاوج مدعو ىضتقملا دوجول لزألا يف اتباث صاصتخالا نوكي نأ بجو هتفص وأ هتاذ
 نأ امإف : شرعلا ىلع ناك ول اهسداس . صيصخت نم هل دب الف هتفصو هتاذ ءاضتقال ال ناك نإو ءهنع

 ناك ول اهعباس . يرجتلاو ضيعبتلاو يهانتلا بجوي كلذو .هنم ربكأ وأ رغصأ وأ هل ايواسم نوكي

 نم وأ بناوجلا عيمج نم هانتم امإ وهف كلذك ناك ام لكو «سحلاب هيلإ اراشم ناكل شرعلا ىلع
 نم هائتم ريغ ناك ول ىلاعت هنألو , ماسجألا يهانت بوجول لطاب ثلاثلاو . الصأ هانثم ريغ وأ اهضعب

 ىلاعت ,تاثداحلل ةطلاخم هتاذ نوكت نأ مزليف . هيف ًالاحو هللا تاذ يف ًايراس ملاعلا ناكل بناوجلا لك
 ول هنألو . ماسجألا يهانت بوجول لطاب اضيأ يناثلاو .لايخلاو مهولا اذه نعو لاقملا اذه نع هللا

 . اهضعبو .يهانتلاب بناوحجلا ضعب صيصخت رقتفال ضعب نود بناوجلا ضعب نم ٍهانتم ريغ ناك
 اهفالتخا ضرف نإو .ةيهاملاو ةقيقحلا يف بناوجلا عيمج يواست بوجول صيصخت ىلإ يهانتلا مدعب
 يهتني نأ دب الف «ةعيبطلاو ةيهاملا يف ةفلتخم ءازجأ نم ةبكرم تناك تاذ لكف .ةقيقحلاو ةيهاملا يف

 نم دحاولا ءزجلاك بيكرتلا نم ًايلاخ أطيسب هسفن يف اهنم دحاو لك نوكي ءازجأ ىلإ بيكرتلا كلذ

 ىلع قيرفتلا نوكيف .دضلابو هراسيب هسمي نأ نكمي ام هنيميب سامي نأ دب ال ةطيسبلا ءازجألا كلت
 امهفيلأت رقتفا كلذك ناك اذإو نازئاج ءازجألا كلت ىلع قيرفتلاو فيلأتلاف ءازئاج ءازجألا كلت
 . ناكل سحلاب هيلإ ًاراشم ناكول هنأ وهو .لوألا نيعتف لاحم كلذ لكو . بكرمو فلؤم ىلإ امههبيكرتو

 امم صقنأ وأ دجو امم ديزأ دوجو ناك بناوجلا عيمج - نم ًايهانتم ناك اذإو «بناوجلا عينج - نم ًايهانتم

 يفو ه ا لاحم ملعلا قلاخخ ىلع كلذو « ءيصصخ ىلإ نيعلا ردقلاب هصاصتخا يفرقتفي ا

 .هل ىلاعت هللا هقفو نمل قحلا داقتعا يف ةيافك ردقلا اذه
 عجرو قفو نإف ؛ . حيحص ريغ ولعلا ةهجب ىلاعت هللا نأ نم روكذملا لئاقلا هلاق ام نأ ملع دقو

 هرزع روكذملا لوقلا نم هيلإ بسن ام هيلع تبثو مكاحلا ىلإ عفر نإف الإو ,كاذف قحلا داقتعالا ىلإ
 فيخ اذإ ًاصوصخ «هلاوقأ حيبق لثم باكترا نع هلاثمألو هل عدارلا .هلاحب قئاللا ريزعتلا مكاحلا
 . ليلق راصتخاب ىلمرلا باهشلا ىواتف ةرابع تهتنا ,ملعأ ىلاعت هللاو .هتعدب راشتنا هنم

 و١



 ةهجلاب نيلئاقلا ريفكت مدع يف ةمهم ةدئاف

 ةلزتعملاك عدبلا بابرأ رئاسو

 داقتعا عنم ىلع مالكلا هيف لاطأ باوج يف ةيثيدحلا ىواتفلا يف يمتيهلا رجح نبا مامإلا لاق

 |! : مالسلا دبع نب نيدلا رع :ءالعلا ناطلس مامإلا خيشلا نع ًالقان ىلاعت هللا بناج يف ةهجلا

 ىل ارمكح لب .مالسإلا نع مهوجرخي مل نيملسملا ءاملع نأل .رفكي ال ةهجلا دقتعم نأ حصألا

 . مهيلع ة ةالصلا باجنإو مهلاومأو مهئامد ميرحنو نيملسملا رباقم يف نفدلابو نيملسملا نم ثرالاب

 مهرفك نمي ةالابم الو ,مالسإلا ماكحأ مهيلع نورجي سانلا لزي مل ,عدبلا بابرأ رئاس اذكو
 يف ًاضيأ رجح نبا لاقو .رجح نبا ةرابع تهتنا «نيدلا زع مالك ىهتنا ,.سانلا هيلع امل هتمغارم

 يف ًاليصفت ركذف ءايندلا يف ىلاعت هب ىأر هنأ دقتعا صخش نع رخآ لاؤس باوج يف ةيثيدحلا ىواتفلا

 مسج دوجو داقتعا همعز هنيعب ةيؤرلا همعز ىلإ مض اذإ كلذ معاز نإ : هلاق امف ,.همدعو هريفكت

 هرفكب مكحلا هجتي يذلا وه اذهف لامهوحنو نوللاو ةروصلاك .همزلتسي اموأ ثودحلا نم همزالو

 نيع ةيؤر دقتعا نم امأو ؛اريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت هلاك الو قحلا مدق دقتعي مل ٍذئنيح هنأل

 رفك مدع اندنع دمتعملا لوقنملا نأل .كلذ درجمب هرفكب مكحلا رهظي الف اهيلإ كلذ مامضنا نع ةهزنم

 يف حصألا نآل , مهبهذم مزال ىلإ رظن الو همزلتسي ام وأ ,ثودحلا اودقتعا نا الإ ةمسجملاو ةيوهجلا

 حرص ول انلق مث نمو , مزاللا نود موزلملا دقتعي نأ زاوحجل بهذمب سيل بهذملا مزال نأ لوصألا

 مسج اولاق نإو ؛ ةمسجملا ريفكت مدع روهشملا هريغو يعرذألا لاقو . ًارفاك ناك ةيمسجلا مزال داقتعاب
 . ماسجألا مزاول نودقتعي ال دق كلذ عم مهنأل يأ : ماسجألاك

 ررق نأ دعب لاق نأ ىلإ نيعلا ايؤر معاز يف هب لاقي اذكف , ةمسجملاو ةيوهجلا يف اذه ررقت اذإو
 يف رذع دحأل قبي مل اهرهاوظ نع اهوفرصو ثيداحألاو تايآلا كلت ةلملا ظافحو ةمألا ءالعو ةمئألا

 .الف الإو رفك ماسجألاك مسج لاق نإ ليقو ءًاقلطم رفكي ليقف كلذ لعف نمف .اهرهاوظ داقتعا

 ملام انبهذم نم روهشملاوهو ءًاقلطم رفكي ال ليقو . عضوم يف ىلاعت هللا همحر يوونلا ىرج هيلعو

 خيش لاقو .ثداوحلا فاصوأ نم هوحنو ثودحلا نم يأ : مزاوللا كلت ضعب داقتعا كلذل مضي

 مامإلل ديحوتلا ةرهوج ىلع هتيشاح يف يرصملا يعفاشلا يروجابلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا يخياشم
 : هلوق دنع يكلاملا يناقللا ميهاربإ خيشلا

 تاهجملا يف نوكلاك هقح يف _تافصلا يذدض ليحتسيو

 ةماعلا نم هنوكي يوونلا هديقو مالسلا دبع ني زعلا هلاق امك رفكي ال ةهجلا دقتعم نأ ملعا

 اهيفولعلا ةهج نأل رفكي مولعلا ةهج دقتعا نإ لاقف مهضعب لصفو ءاهيفن مهف رسعب ةرمج يبأ نباو
 مالك ىهتنا ةءاندو ةسخ اهيف لفسلا ةهج نأل رفك لفسلا ةهج دقتعا نإو «ةلمجلا يف ةعفرو فرش
 انه لقنأو .مدقت اهيف اهتلقن يتلا يناقللا مامإلا فنصملا حرش نم هترابع ردص ذخأ هلعلو يروجابلا

 . هتعدبب وأ هبنذب ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكت مدع يف ءاملعلا تارابع ضعب
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 دلاولا مامإلا خيشلا تعمس ءايحإلا حراش هلقن امك ماعنألا ةروس ريسفت يف يزارلا مامإلا لاق
 لهأ رظن .لوقي يراصنألا رصان نب , مساقلا ايأ خيشلا تعمس :لاق ىلاعت هللا همحر نيسحلا نب رمع

 بناج يف ىلاعت هللا ميظعت ىلإ ةلزتعملا رظنو ,ةئيشملا ذافنو ةردقلا بناج يف ىلاعت هللا ميظعت ىلإ ةئسلا

 لالجإلاب الإ ىلاعت هللا فصي مل ًادحأ نأ تملع تلمأت اذإف . يغبني ال ام لعف نع ةءاربلاو لدعلا

 هذهب قلعتم لكلا ءاجرو .باصأ نم مهنمو أطخأ نم مهنم نكل هيزنتلاو سيدقتلاو ميظعتلاو
 .ها1 [1737 : ماعنألا] « ةمحرلا وذ ىنغلا كبرو# :ىلاعت هلوق يهو ؛ةملكلا

 ركذ دق رهاوجلاو تيقاويلا نم نيسمخلاو نماثلا ثحبملا يف ينارعشلا باهولا دبع يديس لاقو
 يتمأ قرتفتس» ثيدح قرط ضعب يف يور هنأ «لوقعلا جارس» هباتك يف ينيوزقلا رهاط وبأ خيشلا
 .راجنلا نبا اهاور .ةدحاو الإ ةنجلا يف اهلك هصن ام «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةقرف نيعبسو فين ىلع

 ةياورلا هذه ىلعو : ينيوزقلا لاق . ةقدانزلا مه رانلا يف يه يلا ةدحاولا هذبم دارملاو : ءالعلا لاق

 ىلع مهرورم يف كلذو مهدورو رانلا يف يأ !ةدحاو الإ رانلا يف اهلك ةروهشملا ةياورلا ىنعم نوكيف
 ؛نورفاكلا مه نوملاظلاو [/7 :ميرم] «ًاينج اهيف نيملاظلا رذنو وقتا نيذلا يجنن مث# طارصلا

 نيملسم اومادام ةماقتسالا قيرط نع ةجراخلا قرفلا لهأ نم ًادحأ رفكي نأ نيدتم يغبني الف

 لهأل ةفلاخملا قرفلا تاهمأ ركذ نأ دعب ينارعشلا مامإلا لاق مث ؛ مالسإلا لهأ ماكحأب ن ونيدتي
 . ةعاخلاو ةنسلا

 .هنع هللا يضر يلع مامإلا نمز يف ةنسلا لهأ ةقرافم عقو ام لوأو :يباطخلا ناهيلس وبأ لاق
 مهسلا قرمي ابك نيدلا نم نوقرمي مهغأ» : كي هللا لوسر مهغع ربخأ نيذلا مه نوفلاخملا ءالؤه ناكو
 ليقف ءاورف رفكلا نم مهنإ ءال لاقف ؟مهرافكأ هنع هللا يضر يلع مامإلا لئس دقو لاق ؛ةيمرلا نم
 ليقف ءًاريثك هللا نوركذي ءالؤهو ءاليلق الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا نإ ال :لاقف ؛ ؟مه نوقفانمأ

 مهنأل ارافك مهلعجي مل اإو : يباطخلا لاق ءاومصو اومعف ةنتف مهتباصأ موق :لاقف ؟مه ءىش يأ

 اما :ىلاعت لاق امك ةعاطلا يأ «نيدلا نم نوقرمي» : ِلكي هلوقب دارملاو ءليوأتلا نم برضب اوقلعت
 نيلوأتملا ريفكت مدعب لاق نم ةجحو لاق .هتعاط يأ ٠:[ :فسوي] 6« كلملا نيد يف هاخأ ذخأيل ناك

 يف أطخلا نأ انل تبثي ملو .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال : مهوقب مهلاومأو مهئامد ةمصع تبث دق هنأ

 نم حيحص لصأ ىلع حيحص سايق وأ عامجإ وأ صن نم كلذ يلع ليلد نم ّدب الف الإو رفك ليوأتلا
 .ه ا مالسإلا ىلع موقلا يقبف ائيش كلذ نم دجن ملو عامجإ وأ صن

 هنإف تبثتأو رظنأ ىتح لاقف دئاقعلا ملع يف ةلأسم نع ىلاعت هللا همحر ينزملا مامإلا لثس دقو

 اهيف نوعقي ىتلا لئاسملا نإ لوقيو ؛ عدبلاو ءاوهألا لهأ ريفكت ىلإ ردابي نم ىلع ركني ناكو هللا نيد

 يضتقي ام اولصف انل ليقول : لوقي ىلاعت هللا همحر نيمرحلا مامإ ناكو . لمعلا رظنلا ىلع قدت فاطل

 زيزعو كردملا ديعب اذه نإف « . عمطم ريغ يف عمط عمجلا اذه انلقل هيضتقي ال امم تارابعلا نم ريفكتلا

 ريفكتلا لئالد نم لصحتي مل قئاقحلا تاياهنب الع طحي مل نمو .ديحوتلا راحب رايت نم دمتسي كلسملا
 لهأ نم دحأ رفكي ال :نولوقي ةبطاق دادغب ءاملع نم هريغو ينايورلا نساحملا وبأ ناكو «قئاثو ىلع
 انلام هلف انتحيبذ لكأو انتلبق لبقتساو انتالص ىلص نم» :لاق دلي هللا لوسر نأل ةيمالسإلا بهاذملا
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 مامإإلا صن لف : يموزخملا مالسإلا خيش لاقو .ثححملا رخآ ف لاق مث .ه١ «انيلع ام هيلعو

 هنع ةياور يفو «بنذب ءاوهألا لهأ رفكأ ال :لاقف هتلاسر يف ءاوهألا لهأ ريفكت مدع ىلع يعفاشلا

 رهاظلل فلاخملا ليوأتلا لهأ رفكأ الو : هنع ىرخأ ةياور يفو ,بنذب ةلبقلا لهأ نم ًادحأ رفكأ الو

 . بنذب

 ليوأتلا باحصأ :ءاوهألا لهأب هللا همحر يعفاشلا مامإلا دارأ : هللا همحر ىموزخملا لاق

 ام دعب ينارعشلا مامإلا لاق .ه ا ديحوتلا لهأ :ةلبقلا لهأب دارأو ,ةئجرملاو ةلزتعملاك لمتحملا

 لوقلا نع اوكسمأ نينيدتملا ءاملعلا عيمج نأ ثحبملا اذه يف كل هانررق امم يخأ اي تملع دقف : هركذ

 دارأ نمو .راصتخاب ينارعشلا مالك ىهتنا .هذتفا مهادهبف بنذب ةليقلا لهأ نم دحأل ريفكتلاب

 يكبسلا مامإلا نع 2')ماوألا يفشي ام كلذ يف لقنو «مالكلا لاطأ هنإف هعجاريلف كلذ نم طسبأ

 . ماتخلا نسح هناسحإو هلضفب انقزريو مهتاكربب انعفني نأ ىلاعت هللا لأسنو «مالسإلا ةمئأ نم هريغو

 . هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر» ةلاسرلا هذه يف هتلقن ام رخآ اذهو

 باوجلا» يهو ًاقباس ةروكذملا ةعبرألا بتكلا اهنمف ةيميت نبا بتك ىلع مالكلا ىلإ عجرنلو

 باتك اهنمو .ىراصنلا ىلع هب در يذلا باتكلا وهو «حيسملا نيد لدب نم ىلع درلا يف حيحصلا
 يباتك تلسرأ نأ دعب مايألا هذه يف عبط دقو «ضفاورلا ىلع هب در يذلا باتكلا وهو «ةنسلا جابنم»

 لبق هيلع تعلطا نكأ ملو ءاهيف عبطتل رصم ىلإ «ةعيشلا عانقإو ةباحصلا لضف يف ةعيدبلا ةلاسرلا»

 اهب تقحلاو هب تعفتنال اهاسرإ لبق هب ترفظ ولو «ةلاسرلا كلت يف هنم ءيش لقن ينكمي ل اذهلو هعبط

 : ىمسملا هباتك اهنمو «ةرهاب ةرهاظ تارابعب مهيلع درلا يناعمل ةيفوتسم هللا دمحب يهو «ءهنم ءايشأ

 لهأ ىلع هب در دقو .ةنسلا جاهنم شماه ىلع عوبطملا «لوقنملا حيرصل لوقعملا حيرص ةقفاوم نايب»

 ناقرفلا» هباتك اهنمو .ىرخألا قرفلا نم مهريغو ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيملسملا نم ةعامجلاو ةئسلا

 اريثك رفكو نيفراعلاو ءايلوألا نم نيملسملا ةصالخ ىلع هب در دقو «ناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب
 .نيدلا ييحم ربكألا خيشلا انديسك مهنم

 دحأ هملق نم ملسي مل «لحنلاو للملا» باتك بحاص مزح نبا لثم هنأ ملعت كلذ تملع اذإ

 تايبأب هبتك ىلع هب در ايف يكبسلا مامإلا هيلع در دقو «نيفراعلاو نيملسملاو نيعدتبملاو نيرفاكلا نم

 كلذب يكبسلا ىلع عينشتلل ىدصتف ءهعدب ضعبب هيلع ضرتعاو .ةنسلا جاهنم هباتك اهيف حدم
 معز اميف رخآلاو يلبنح امهدحأ ةيميت نبا ةديقع ىلع مه نمم ةيوشحلا نم ناصخش هيلع درلاو

 ليزنت يرمرسلا يليقعلا يدابعلا دوعسم نب دمحم نب فسوي رفظملا وبأ همساف يلبنحلا امأ . يعفاش
 يف ىسولألا هذه هتديصق ركذ يذلا ىعفايلا ىنميلا فسوي نب دمحم وهف همعزب ىعفاشلا امأو . قشمد
 رجبلاو رجعلا اهيف تيب ةئام نم رثكأ يف ةليوط ةديصق كلذ يف اههنم لك مظن «نينيعلا ءالجد
 فصتنأ نأ تيأر دقو .ملاع نع الضف ملسم نم ردصي نأ يغبني ال امب يكبسلا مامإلا ىلع لماحتلاو

 نم حيحصلا بهذملا نايبو «لطابلا ضحدو قحلا تابثإ يرظن طحم العاج امهلمعب امههلباقأو اههنم

 )١( سوماق ها : سأرلا نارود :ةزمهحلا مضب ؛ماوألا .

 لدحخلا



 نيملسملا عيمجلو مهو يل هللا لأسأو .ةيفاقلاو رحبلا نم ةديصقلا هذه تمظنف . لطاعلا بهذملا

 زاوحل تضصضرعتو ةرهأب ةرهاظ لئالدب ىلاعت هللا ىلع ةهجلا| ةلاحتسا اهيف تبثأ لقو .ةيفاعلاو وفعلا

 هللاو كلذ فلاخي نم ىلع ادار ,لقن هعنمي الو لقع هابأي ال امب لك هترايزل لحرلا دشو ةثاغتسالا
 : كانه امب ملعأ

 هب دعتسأ ادمح هلل دمحللا

 نعأف ازجاع يفإ تنعتسا كب

 هيف ىفطصملا هاج يلام 2

 ةبطاق نيدلا ءالع هب محراو

 هرصاأن يكبسلا نسمحلا وبأ ميهنم

 هترايز 5 ماقس ءافش ىدهأ

 ادذسح همذ ىوغ رغ برو
 هقئارط تلض هقئالخ تءاس

 اقلتحمل حلا ريغب لادجلا يف وأ
 انبهذم روزلابارختفملاقو
 هتلاحل بجعأو هبيذاكأ رظناف

 قفأ نيبملا حلا دحاجلااهأاي
 اعدب رذواهمحراف كسفن تكلهأ
 هرئازل ًالهأ ىفطصملا لعجت مل
 برأ هب رمأ ىلإ تلحر مكو
 قأ رومألا لك ال دجاسملا فو
 انعف شت اهانعم ةئاغتسالاو

 جرح نمو سأب نم كلذبامو
 هليسو هالومل عمعيفشلا وه

 هعنمي موق اي نمف بيبحاوه
 نم للضي هللا الول هللاو هللاو

 اذ عنمين لقعون دجوي ناكام

 ال كلام ناسنإلا اهبأ اي تسنأو
 ةهج يف هللا نأ معزت تنآاها

 مل كمامإاذهاذب تئج نيأ نم

 .هبلطمب ىظحأ يك قحلا ةرصنل

 هبيطأب ينفعسأف كاضر يغبأ

 هبلعشل ىوقي ال ثيللا لذحمت وأ

 هي لوصأ ملع الو ديفي يدنع
 هبو هل ينديأ بر اي كوعدأ

 هبتنمو هس هتئس لهأ نم

 هبلطت نعانزجعو ىرولا ريخ
 هبيصب يماهلا ىضفرلا ثيغ هاقس

 هب نينمؤملا عيمج رودص يفش

 هبلصأ هجولا حاقو رورغ هب

 هيسبس ءاهيت يف هيتلاب هات دق

 هب تيلخلاوهو بذك نمءاشام

 هيلاطل بينأتو لادجلا كرت
 هبجعأ ضعب اذه ضقانتلا نم

 هبتتاف نامون اي كمون لاط دف

 هب ثيغتسي نموأ لحرلاهدشب
 هب تينع دقايندو نيدرمأ نم

 هب تعمسام دق يذلا ثيدحمللا كاذ

 هب هيجترن اميف هللا ىلإ هب
 هبشلاة عسل نم تيم ىدلالإ

 هب نيملاعلا هلإ ههيح ًالضف

 هي بيرتسي وأ هتلم لهأ نم
 هبوصأل يدبت يك رمالا ققحمن
 هب تللض هيبشتب يلابت الو
 هب لوقي نأ اشاح دححأ هلقي



 هعبات يزوحلا جرفلا ابأ لسو

 لع رقتسا تاذلاب هللا معزتو

 هعنمتو ىضرت ال لسوتلابو
 هكمعزب كرش نع كبر تهزن

 كرش ف كارشإلا نم تعقو دقل

 يف فلاخملاف اثالث قالطلاامأ

 ةلأسم يف هرصنت ديرت
 مل كنأب ناهرب مظعأ كاذو
 الع هلإلا فاصوأب مالكلاامأ
 نمف مالكلا ملع هعضوم كاذف

 ىفك اذه عم سفن اي كافك

 هبساني اذه يف تلق ام لكو

 ادرقنم يكبسلا ادغوايزحت

 ًاهفس هراعشا اشح دقامهالك

 ةهيحاص دعب نم فلخامعالك

 اقرتفا هب اقرف امبنيب نكل
 هترصنب رذع هل لبنحلاف

 همئال روذعملاف ينايلا امأ
 معن سايقلا يف ًابيرغ كاذ تايم

 اذب كيلعراع عفاي اي ناك نإ

 هتبسنك ءيش نم تبجعتامو

 نمي اذ تيفال اذإ نامي اموي

 هب تئتجوشحلااذهف ًايعفاش نإ
 .ب سيل مألا يف يمفاشلا هلاق له
 هققحو هانبأ زاريش خيضأ

 وأ كلذ لاق يلازغلا مامإلا وأ

 هبلاطم يفامويرخفلا هلاق وأ

 مهدئاقعوأ هوركذ مههقف يف

 ايح نودب ىوشح نأ لقف دذإ
 لو يعفاشلا تظفح ًاقح ناكول
 هعبات يكبسلا لع تهفس ذإو
 هب تأسأدق امم كفالاب تؤس لب
 هبذكأ لوقلارشو تبذك دقل

 لي

 هب نلمعاو ملعاف قحلاب كيبني
 هب ثودحلا فاصوأ قحلتف شرع

 هب نيكرشملا لعف كلذ لوقت

 هبش نعو هبش نعههزنت ملو
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 هب لحم نأ ارط ثداوحلا نع

 هب هدجي هعجارلف هدارأ

 هب يرحلاوهف هبحاصل يدوع
 هب صخي ال اميف كاذ اذكهو

 هبزصحمل يف ءادتعا وذ امهالك

 هبهذ موشح ىدبأو ًاروز هيلع

 هب باعي |[ميف امهقافتا عم
 هب قيلت ليطابأب هخيشل
 هبيرشم طلخ يف ءىطحمل هنأل

 هبرغأب ىفاو دق ينناايلا اذه
 هب نيرخفت رخف دعسأ نبابف
 هبذبذت يف ءارتفا يعفاشلل

 هب لوقت ىتح هرتلف نيأ نم
 هب تئج نيأ نم وأ ةلاسرلا يف وأ

 هبذهم يف و ههيبنت صن يف
 هب لاق ربحلا يرعشألا انمامإ
 هبلطم داشرإ يف ىنيوجحلا وأ

 هب ىعدلا تنأ ىعفاشلا نم أرباو

 هبهذم مالعأ يف كحيو هؤست
 هب نيدتقملا لكو مامألا تؤس

 هب نينمؤملا لكو مانألا ريخ



 ةبوجأ هللاو ىرت درو زرباف)
 ةكصفم تايأو القنو القع)

 هتركف فيسلا دحك نانجلا ضام)

 هتحيرق تلاج اذإ نهذ داقو)

 ارطب هتلق امم كلذ ريغو

 هتدح افيسلا لثم كركف ناكول

 ًادذقتم رورغماي كنهذ ناك وأ

 هبداؤفلا يفاوشح قرحي ناكل

 هل ىهف ىكبسلا كتمذمامأ

 هب كاذ تتقامهملعت تنكول
 ٍقو هيف راتخملا نم تيحتسا الأ

 مهبئاتك يف هورصن هابآ

 هب ثيغتسلملا نيكرثماك لوقي
 هرفكأ ال ًابنذ كلذل فأ

 هبدر ثيلثتلا ىلع باوج ابنم

 هتنس جابنم يضفارلا جبني '

 هبجاوو لثم هلام هباب يف

 هصلخي ًاينس يهلإ رسب
 زفت هيف يكبسلاهلاق امل رظناو

 محل قالحن ال موق ضفاورلا نإ)
 مهكفإ در نع ةينغ يف سانلاو)
 هقئالخ رهطت مل رهطملا نباو)

 مو ماركلا بحصلا يفلوقتدقل)

 قو هيلع در ةيميت نبالو)

 امب نيبملا حلا طلخ هنكل)
 هل وهف ناك ينأ وشحلا لوامجي)
 املوأل ادذبم ال ثداوح ىري)

 هعمسيو يلوق ىريًايح ناكول)
 يفو قالطلا يف هيلع تددر اهك)
 ةدئاف درلل ىرأ ال هلعبو)
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 (هب رمت نم ىدرت قعاوصلا لشم
 (ممبتنم بلقلا مهش عروأ لك نم

 (ابيدأت يف ارثنو أظن كيري
 (هبهلت نم هيلع ىىثخي داكي
 هب تثتححب دق |امميف كسبسسح هللا

 هب تيوغ اناطيش تدهاج تنكل

 هبهلت نم ىىثختو لوقت امك
 هيرحم نم هيقيف هبارخ

 هب تهف نيح لاكب ةداهش

 هب ترعشام نكلو هيف ترعش
 هبكوم راصنأ مهو هئابآ

 هبهتببح بتكب ريصنلاوهو
 هيو هب مركأ يفكل هئافش

 هيرثيل ىعسي رئاز ىصع دقو

 هبينذمل ىزخ لب ليق نإو هب
 هبييسم نموفصووفع بابسأ

 هبجعم لوقلا حيحص نم هب مركأ
 هبهذم حبق هارأ هآر ولو
 هبيجوم يأر نسحف راصتخا نسح

 هبيطب ىظحمي يكوشمحلا بهذم نم

 هيذعأو هالخأ لوقلا قدصأب

 (هبذكأو ملع يف سانلا لهجأ نم

 (هبهذم حابقتساو ضفرلا ةنجهل
 (مبصعت يف لاغ ضفرلا ىلإ عاد
 (هبجلم ريغ هارتفاامت ىحتسي

 (هبرضأ ءافيتساو درلا دصقمب

 (هبرشم ومص يف ردك هبوشي

 مب نظي امع هناحبس هلل 5

 (هيبتشم ريغ ادر لاق ام تددر

 (هبسبس رثإوفقأ ةرايزلا كرت
 (هب نضأ امن هرهوجو اذه



 ةدحاو نيلاح يف نسحمي درلاو)
 هب ثيح سانلا عافتنالا ةلاحو)

 ىده مالكلا ملع يف سانلل سيلو)
 هعماس فعض الول هيف دي يل و)

 معن هيف يكبسلا قدص دقل معن

 مهملعأو مهاقتأ سانلا قدصأ نم

 ةنذهاش وشحلاب ةيميت نبا بتك

 هل ليق ىنسلا بهذملا فلاخ ام

 هل لازتعالاو هل لقن وشحلاف
 ةفرعم تراص ميسباقلا كلتف

 مهدنع يوشمحلا مهحالطصااذه

 امب ل جحياوشح هتديقعاشح

 مهيحاصي دق موقوشحلاةقرفف

 ةهجوذف مهيف ةيميت ِ يت نباامأ

 هتعدب مذ يف هب فاك كاذو

 ةهج نعو هبش نع هللا 3

 ةهجالبدوجرم لقعت ممل
 اهبتشم عرشلا مالك يف قأ مف
 هرهاظب ىدأ نإ ظفللا دراوو

 تفشكناام هللاريغل رسهيفو
 لمتحم ظفللا كاذل ىنعم مئو

 انقلاخ هيزلنت دحاو مهدصقو

 هتلالج ينارط قلخلا لع الع
 ةهج الواهتم الع تاهجلا لك
 ةرك دت اهرظناف ضرألا هذهو

 الب عيمجملا قوف هقوف نم هللاو
 قأ هلإلا ضرألا ينو ءاسلا يفو

 هدعابت يف ىعسن نحن انلاب ام
 هليس بيرقت نم دبعلا بريأ
 امدع ىرولا لك نم هللا ىوس ضرفا

 تمدع ذإ هللا فادقتعم تلنكام

 م37 ١

 (مهبسكت يف مهدل حبرو ىده

 (هبذهم يف يىطيسب مظن تلعج
 هبصنمب ثبعي ملةقيقحلا ىكح

 هبذكم نعامروي هلللافعالف

 هبيهذمت نماهاشثح امييف هيلع
 هب لوقن ال لازتعا لوقووشح

 هبش الب ينسل لكو لقع
 هب موذي ال فصو نآلا اهظفلف
 هبتشم لك يف دماج ةنس وذ

 هب قيلي فصو نم هلل حص دق

 هب ذوعن تاداقتعا ءوس ىحلا يف

 هب نيلئاق اموق هللا سدق ال

 هبينؤم نم ركشاو هبنأف اب
 هب مرو هحرطاف اهظفل دري ىملذإ
 هبيغت يفهنصو نمأ بيغلاب
 هب نيدت نأ لاحم ليحتسململاو

 هبتناف موقلا هيبن ريغل بعص
 هب يبنلا ءاج دق مهفلا ةمكحل

 هب هةبح دق ىفص وأ هراتسأ

 هب هورسف انم ةمئأالا ضعب

 هسيتشم ليوأت وأ ءاج ام ضيوفت

 هبلغت يفاياربلا قوف رهقلاب
 هبش نعو نيأ نع لج دق هيوحت
 هب طيحملا شرعلاوولعلا اهقوفو

 هبذكم نم ءيرب نإ ركذلا يف
 هبرقت عم ىألنو بيرقلاوهو
 هبرهم نيح وندي دبعلا ديسو
 هبهيغب ًامودعم ناك اذكهو
 هب ضراف نآلاوهف قئالخلا لك



 هلمحي سيل هلإ نم هناحبس
 هب ناكل شرع ىلعرقتساول
 هملعت فيك ال ىوتسا هيلع نكل

 ةلورهوايعس هلع ءيجسملا ءاح

 قأ لوزنلاو ًاضيأ قوفلاو ولعلاو

 تدرو دق ءايشأ نم بجعتدقو

 اهبش مهوم ظفل لك اذكهو
 هبناجب ميلست رمألا ملسأو

 فلس نع روثئأملا بهذمل وه اذه

 الو يرعشألا دنع حجرملا وهو

 هتديقع ضيوفت يديرتاملاو
 اذإوهف قئالخلا كردي نأ مار نم

 كلم الو نج ال هيردي سيل اذإ

 انقلاخ هللا يفانتديقع يذه

 مهعذبن نكل مهرفكنالو

 اوددهتجاو هللا اوملسأ انتناوخإ

 اوقلز دق ملعلا لوحف نم مهنوك عم
 ىلإ قيس مهفلا فيعض صخش برو

 ىدنه لان هيدبه نم هلل رمألا
 ةلأسم لك يف مهئثطخن ىلو

 مهبهذم نيدلا يقابو عورفلا يفو
 مهدئاقع ىنعم ىوس يفمهبتكو
 مهسئاسد كردت مل تنك اذإ نكسل
 هتمحرف ارط انحري  هللاو

 هبوهل لومحم شرعلا لب شرع

 هب دارملا رهقلا وأ ءاوتسالل

 هبيرقت عم هنم برقلاو بحلاو
 هيضغمل ليو بضغ عم كحضلاو

 هبدهلآلا ىضريامك ثودحمللا ىنعم

 هب نولئاق لك فوصتلا لمأ
 هب نيدتقملا انمهابأي

 هب هيدل عطق الف لوؤي نإو

 هبعشأل فاق هعمطم ريغ يف

 هب قيلي هيزنتو لاكلا عم
 هب نيدن اهيف لزتعن مل شحن ىل
 هيرضأ ضعب يف اوئثطخأ ذإ نيدلا يف

 هبعشت يف اولضف اوؤاش قحلا
 هبش نم ناهذألا يف قدام ضعبب

 هب لوقي حربي ملف باوصلا بوص

 هبوصأب اوزاف مهل مالك مكف

 هب فيرشلا عرشلا اوقفاو مهريغك
 هبذعأل اهتم درف ملع روحب

 هب نينمؤملا لكل داعلا يه

 هناحبس هللا نأ هيف ركذ : نونظلا فشك يف لاق «شرعلا» باتك ةيميت نبا مامآلا بتك نمو

 رهنلا يف نايحوبأ كلذ ركذ امك لي هللا لوسر هيف هعم دعقي اناكم ىلخأ دقو شرعلا ىلع سلجي ىلاعتو

 نايح ابأ ينعي لاقو [ 6 : ةرقبلا] « ضرألاو تاومسلا هيسرك عسو# : ىلاعتو هناحبس هلوق يف

 بتاك الل نونظلا فشك ةرابع تهتنا .هطخي هتروص ام ةيميت نب دمحأل «شرعلا» باتك يف تأرق

 .اهفورحب يبلج

 دنع ءايحإإلا حرش ف : يديبزلا ىضترم ديسلا ةمالعلا ةيميت نبال |له شرعلا باتك ركذو

 ء شرعلا ىلعوتسم ىلاعت هللا نأب ملعلا نماثلا لصألا «دئاقعلا دعاوق» هتديقع يف يلازغلا مامإلا لوق



 هنعلي لاز ام نايحوبأ خيشلا هيلع فقو املو ءهبتك حبقأ نم شرعلا باتكو : يكبسلا ىقتلا لاق :لاق

 طخب اهآر هنأ نايحوبأ ركذ يتلا ةرابعلا هذهو .هفورحب همالك ىهتنا همظعي ناك نأ دعب تام ىتح

 ةلبانحلا ةمئأ ضعب بهذم وهو «سدقتو ىلاعت هللا بناج يف ميسجتلا هداقتعا ىلع لدت ةيميت نبا

 عينشتلا حبقأ نوعنشمو ضارتعالا دشأ نوضرتعم مهو .هفالخ ىلع مهروهمج ناك نإو ىلعي يبأك
 . هلاثمأو ىلعي بأ ىلع كلذب

 رهتشاو ميسجتلاب ةلبانحلا ضعب ىمر دق هنإ :«نينيعلا ءالج» يف يسلولألا يدنفأ نامعن لاق
 ةمالعلا نيدارلا نمو .مهبلطم فيز اونيبو مهبهذم باحصأ مهدرو ميخولا بهذملا اذه هنع

 ىلع عينشتلاو ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ليوأت يف ةلاسر هل تيأر دفف «يزوجلا نب نمحرلا دبع ريهشلا

 يضاقلا بحاصو دماح نب هللا دبع ةثالث فينصتلل بدتناو : هلوق اهنمو ؛ ةيلبنحلا ةقيرط ىدعت نم

 ىلع تافصلا اولمحف ماوعلا ةبترم ىلإ اولزن دق مهتيأرو بهذملا اهب اوناش ًابتك اوفنصف يناوعزلا نباو
 ءاضعألا سدقتو ىلاعت هلل مهتبسن يف ةعيظفلا مهعئانش يزوجلا نبا ركذ نأ دعبو « سلا ىضتقم

 هيبشتلا نع نوجرخي مهو :لاق ىلاعت هللا ىلع ةليحتسملا ثداوحلا فاصوأ نم كلذ ريغو ةسوسحملا

 قلخ مهعبت دقو هيبشتلا يف حيرص مهمالكو .ةّئسلا لهأ نحن : نولوقيو مهيلإ هتفاضإ نم نوفنأيو

 مكمامإو عابتاو لقن باحصأ متنأ انباحصأ اي محل تلقو عوبتملاو عباتلا تحصن دقف ماوعلا نم

 ام هبهذم يف اوعدتبت نأ مكايإف .لقي ملام لوقأ فيك ؛ طايسلا تحت وهو لوقي لبنح نب دمحأ ريكألا

 حور ىسيع يف ليق ال هنإف .ةحراجلا مدقلا رهاظو اهرهاظ ىلع لمحت ثيداحألا يف متلق مث «هنم سيل

 دقف هتاذب ىوتسا لاق نمو ءميرم يف تحلو حور يه ةفص هناحبس هللا نأ ىراصنلا تدقتعا هللا

 ىلاعت هللا انفرع هب انإف لقعلا وهو لصألا هب تبث ام لمهم ال نأ يغبنيو ؛تايسحلا ىرحم هارجأ

 ىلع اهايإ مكلمح امنإ ,دحأ مكيلع ركنأ ام تكسنو ثيداحألا رقن متلق مكنأ ولف ؛مدقلاب هل انمكحو

 اذه متيسك دقلو .هنم سيل ام يفلسلا حلاصلا لجرلا اذه بهذم يف اولخدت الف . حيبق رهاظلا

 الثل امزال مهيلع درلا تيأرف يزوجلا نبا لاق نأ ىلإ مسجم الإ يلبنح لاقي ال ىتح ًاحيبق ًائيش بهذملا

 نأل سوفنلا يف مظعك رمأ ينلوهم الو كلذ داقتعا ىلإ تبسن تكس اذإو .كلذ ىلإ مامإلا بسني

 قحلا ةفرعمل لهأ وه نمل يأ :ديلقت هيف زوجي ال قحلا ةفرعم يف ًاصوصخو ليلدلا ىلع لمعلا
 هللا يضر دمحأ مامإلا لثس دقو :لاقف .دمحأو يعفاشلا نيمامإلا مالكب دهشتسا كلذلو .هداهتجاب

 . ءامسلا نم لزني مل : كرابملا نبا لاقف كرابملا نبا هب لوقي ال اذه ليقف .اهيف ىتفأف ةلأسم نع هنع

 نأ ىلإ كلام مامإلا ىلع درلا يف ىلاعت هللا ترختسا : هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو

 هلل نوتبثي نيروكذملا ةلبانحلا نم ينعي انباحصأ ضعب تيأر :دماح نبا لاقو : يزوجلا نبا لاق

 ْ . سفنتي هنأل هتاذ يف ًافصو ىلاعت

 الإ ةقولخم روبدلاو ابصلاو لامشلاو بونجلاو ميقعلاو ةفصاعلا حايرلا لثم ةباحلا حايرلا اولاقو

 . نمحر لا سفن نم يهو يتايح ميسن تاذ يه هتافص نم احير

 ام ءاقولخم ًادسج تبغي هنأل «ةنعللا اذهب دقتعي نم ىلع : تلق .ركذ امدعب يزوجلا نبا لاق

 لوقو ءراصتخاب نينيعلا ءالج ةرابع تهتنا .ظفحيلو ربدتيلف هنم دارملا ىهتنا ءنيملسمب ءالؤه
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 ىوتسا لاق نمو : ةلبانحلا نم ةمسجملا ءالؤه ىلع درلا يف ةروكذملا هترابع يف يزوحلا نبا مامالا

 مهترابعو . سلج مهدنع ىوتسا ىنعم نأ ههجوو . حيحص لوق تايسحلا ىرحجم هارجأ دقف هتاذب
 لوقلا ىلع ةلالدو ةعانش اهديزت تادايز عم ةيميت نبال اهتيأر دق يزوجلا نبا اهركذ يتلا هذه

 ىقلأ ىنمت اذإ الإ يبن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو# :ىلاعت هلوق اهب رسف ةلاسر يف ميسجتلاب
 # ميقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذلا دال هللا نإو# :ىلاعت هلوق ىلإ [27 : جحلا] « هتينمأ يف ناطيشلا
 [ا/ :نارمع لآ] «هللا الإ هليوأت ملعي امو» : ىلاعت هلوق ىلعو هباشتملا ىلع ملكت مث [05 : جحلا]
 يف درو امو «هباشتملا نم اهنإ ةنسلا لهأ لاق يتلا ظافلألا ضعب انه ركذو «نيسارك وحن يف ةيآلا
 اولمعو اونمآ نيذلا نع ىضري هنأو «نينسحملاو نيطسقملاو نيقتملا بحي ىلاعت هنأ نم نآرقلا
 « هللا طخسأ ام اوعبتا مهنأب كلذ# [050 :فرخزلا] «مهنم انمقتنا انوفسآ (لاف# تاحلاصلا

 ىوتسا مث» ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا [17 :ةبوتلا] «مهئاعبنا هللا هرك نكلو# [8١7:دمحم ]
 يفو هلإ ءامسلا يف يذلاوه»و [ 5 : ديدحلا] «متنك انيأ مكعموهو» [5 : : فارعألا] # شرعلا ىلع

 عمسأ امكعم يننإ» ٠١[ :رطاف] «بيطلا ملكلا دعصي هيلإ» [84 :فرخزلا] «هلإ ضرألا
 ال دجست نأ كعنم ام» [” : ماعنألا] #ضرألا ينو تاومسلا يف هللا وهو [47 :هط] «ىرأو
 لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو#» [554 :ةدئاملا] 4#ناتطوسبم هادي لبه# [/5 ؛ ص] #« يديب تقلخ

 ىلإ ["9 : هط] « ينيع ىلع عنصتلو» [18 :فهكلا] #ههجو نوديريو» [717/ : نمحرلا] #ماركإإلاو
 ةمولعم اهيناعم نأ ىعداو .هباشتملا نم تسيل ليبقلا اذه نم ءاج ام اهوحنو اهنأ معزو كلذ لاثمأ
 : ىلاعت هلوق نع لئس امل كلام مامإلا لوق ركذ نأ ىلإ كلذ تابثإل لدتسي ذخأو .ةلوهجم اهتيفيك امنإو

 لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا لاقف ؟ىوتسا فيك [0 :هط] «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاو»
 .ةعدب هنع لاؤسلاو بجاو هب ناميآلاو

 نيب دقو .هركني نم ةّئسلا لهأ يف سيلف لوبقلاب مالكلا اذه سانلا ىقلت دقو : ةيميت نبا لاق

 ال .اهنع لاؤسلا زوجي الو ملعت ال ةيفيكلا نكلو «مولعم هب ربخأ ام رئاس نأ اك مولعم ءاوتسالا نأ
 نيب عازن هيف اذهو .لوهجم فيكلا لاق امنإو .مودعم فيكلا كلام لقي ملو ,ىوتسا فيك لاقي
 يف هتيهام يرجت الو .لابب هتيفيك رطخت ال نولوقي مهرثكأ نأ ريغ ةنسلا لهأ نم مهريغو انباحصأ
 .ةيهام الو ةيفيك هل سيل لوقي نم مهنمو .لاقم

 ضعب هلاق اك مولعم نآرقلا يف ظفللا اذه درو نإ مولعم ءاوتسالا هلوق ىنعم :ليق نإف : لاق
 اذه نإف فيعض اذه ليق .هملعب هللا رثأتسا يذلا ليوأتلا نم اهيناعم ةفرعم نولعجي نيذلا انباحصأ
 ملف ًاضيأو .ةيآلا الت دقو نآرقلا يف دوجوم اذه نأ ملع دق لئاسلا نإف .لصاخلا ليصحت باب نم
 مسالا نع ربخأف مولعم ءاوتسالا لاق امنإو .ءاوتسالاب هللا رابخإ الو نآرقلا يف ءاوتسالا ركذ لقي
 ىنعم لاقل كلذ دارأ ولو .لوهجم فيكلاو لاق هنإف اضيأو ؛ةلمجلا نع ربخي مل مولعم هنأ درفملا
 ةيفيكب ملعلا الإ فني ملف .مولعم ريغ ءاوتسالا نايب وأ لوهجم ءاوتسالا ريسفت وأ .لوهجم ءاوتسالا
 |ىعم يننإ» : هلوق يف لاق ول هسفن هب هللا فصو ام عيمج نأش اذهو ءاوتسالا سفنب ملعلا ال ءاوتسالا
 .لوهجم فيكلاو مولعم ةيؤرلاو عمسلا انلقل ىري فيكو عمسي فيك [47:هل] « ىرأو عمسأ
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 نم اذه لاق نم نإف ًاضيأو ,مولعم ريغ فيكلاو مولعم ميلكتلا انلقل ًايلكت ىسوم ملك فيك لاقولو
 ال شرعلا تاذ قوف هتاذ نأو ةقيقح شرعلا قوف هللا نأب نورقي ةنسلا لهأ نم مهريغو انباحصأ
 نبا ةرابع تهتنا «ةيلكلاب هانعم ملعي ال يذلا هباشتملا نم اذه نوري الو ءاوتسالا ىنعم نوركني
 مو ميملاو نيسلاو ميجلا اهيف ركذي مل هنأ الإ ميسجتلاب ةحيرصلاك وأ ةحيرص يهو ءاهفورحب ةيميت

 ةمسجملاو .ةنسلا لهأ نم مهريغو هباحصأ بهذم هلعج ىتح هل ًابهذم كلذ لعجي نأب فتكي

 همالك يف ةحارصلا هذه لك عمو ةقباسلا هترابع يف يزوجلا نبا هركذ اك ةنسلا لهأ مهسفنأ نومسي

 كلذ يفن يف غلابيو هيلإ هيبشتلاو ميسجتلا هتبسنب رجح نبا ىلع منشي «نينيعلا ءالج» بحاص ىرن
 , ةلع

 |ى سيلف هب ةيميت نبا رجح نبا خيشلا ىمر ام امأو ,روكذملا هباتك نم 7١١ ةحفص يف لاق

 بذكب ةيضاق اهتعمس ىتلا هتارابعو هتافيلأتف «لزنم فلأ فلأب هنع ديعبو لزعمب كلذ نعوه لب لاق

 خيشلا لاق ام كلذ نمف ؛هيلع رّوز ام قالتخاب ةمكاح ءاملعلا تاداهش كلذكو «ءهيلإ ىزع ام
 : هلوق هصن ام «يناودلا دئاقع حرش ىلع يناعملا ىلجمب» ةأمسملا هتيشاح يف يعفاشلا يناروكلا ميهاربإ

 .هرخآ ىلإ ةمسجملا نم هنأ شرعلا يف بقاعتلا ليبس لع لسلستلاب ةيميئ نبا لوق هجو لعلو لبق

 اهيف ملكت ةلاسر يف ًاسج سيل ىلاعت هللا نأب حرص دقف . ميسجتلاب ًالئاق سيل ةيميت نبا :لوقأ لاق

 ندب لثم ىلاعت هللا نإ لاق نم : ىرخأ ةلاسر يف لاقو ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك لوزنلا ثيدح ىلع
 بهذم ىلع وه لب .هناحبس هللا ىلع رتفم وهف تاقولخملا نم ًائيش لثامي ىلاعت هللا نإ وأ ناسنإلا
 نأب لئاق هنكلو ١١[ :ىروشلا] «ءيش هلثمك سيل# :هيزنتلا عم تاهباشتملاب ناميإلا نم فلسلا
 ةلاسرلا يف هب حرص فلسلا عامجإ هيلع لقنو «مزاوللا يفن عم ةقيقح شرعلا قوف ىلاعت هللا
 .يناروكلا لقن ىهتنا .ةيردقلا

 (يناعملا حور» ريسفت بحاص ىسولألا يدنفأ دومحم ديسلا هدلاو ينعي :دلاولا طخب تيأرو

 نم نوكي نأ ىلاعت هللا اشاح : كمن ام هتيشاحو مرشلا يف ثحبلا له لثماه لع هيعرب هلا دمغت

 هناحبس هللا هدارأ يذلا ىنعملا ىلع ةيقوفلاب لوقي معن . مهنم سانلا أربأ وه لب ,.ةمسجملا

 نيدلا لالجو .ميسجتلا نع لزعمب وهو «تاهباشتملا يف فلسلا بهذم كلذو كي هلوسرو
 .ه | فنصملا فراعلا ىلع ىفخي ال اك حلاصلا فلسلا مالكو ثيداحألا يف سانلا لهجأ هبارضأو

 . «نينيعلا ءالجو» ةرابع تهتنا

 هآر اموه هيزنتلا عم تاهباشتملاب ناميإلا نم فلسلا بهذم ىلع ةيميت نبا نإ : يناروكلا لوقو

 نم شرعلا ىلع ءاوتسالاك ظافلألا هذه دعي ال هنأ هنع بهذ نكلو ؛اهركذ يتلا ةروكذملا هتلاسر يف

 الإ نوكي ال ًامولعم اهانعم نوكو .طقف لرهجي فيكلا امنإو مولعم اهانعم نإ لوقي لب «تابماشتملا

 لثم لاقيو انسفنأ نم هملعن يذلا سولجلا ىنعمب ءاوتسالا نأ نم ثداوحلا تافص ىنعمب تناك اذإ
 ىلاعت هلل نأب لئاق هنكلو : هتارابع يف يناروكلا لوق كلذ ىلع لديو «ةبباشتملا ظافلألا ةيقب يف كلذ

 وه امك فلسلا بهذم نإف « حيحص ريغ لقن وهو فلسلا عامجإ هيلع لقن هنأو ةقيقح شرعلا قوف
 ءاهرهظ ىلع اهرارمإو تابباشتملا هذه ناميإلاو ملعلا ةحئار مشي دحأ لك دنع مولعم روهشم
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 بسانملا مولعملا رهاظلا اهانعم نأو «ىلاعتو هناحبس هللاب قيلت اهكردن ال يناعم اهل نأ داقتعاو

 ملعن ال ةيقوف شرعلا قوف ىلاعت هللا نإ :نولوقيو .أعطق دارم ريغ هملعنو هلقعتن يذلا ثداوحلل

 هذه نأ نم هلاق ام فلسلا بهذم سيلف ,ةقيقح' شرعلا قوف ىلاعت هللا نإ لوقي وهو .اهتقيقح

 ًاضيأ يفانت هذه هترابعو .الكو اشاح انل ةمولعملا يه ىلاعت هلل ةدارملا اهيناعم نأو ةهياشتم ريغ ظافلألا
 ىنعملا ىلع ةيقوفلاب ةيميت نبا ىبعي د ؛لوقي معن : ةروكذملا هترابع يف يسولألا يدنفأ دومحم ديسلا لوق

 ةيميت نبا نإو هل لاقيف ,تابءاشتملا يف فلسلا بهذم كلذو كَ هلوسرو هناحبس هللا هدارأ يذلا

 قوف هنإ لوقي لب ,تابهباشتملا يف فلسلا بهذم وه [ى هلوسرو هللا ىلإ ةيقوفلا ىنعم ملع ضوفي ال
 امو ءاهانعم نوملعي هريغو وه لب «تاهءاشتملا نم سيل هوحنو ظفللا اذه نإو .ةقيقح شرعلا
 ةيميت نبا نع ءاملعلا ءالؤه ةعفادمف ءهرخآ لإ مولعم ءاوتسالا كلام مامإلا لوق كلذ ىلع هب لدتسا

 ةحص ىلع لدي امم اهضعب ىلع اوعلطي ملو هبتك ضعب يف هوأر ام ىلع ءانبو نظلا ناسحإ ليبق نم يه
 نأ انه هنع هتلقن يذلا ةيميت نبا مالك نم رهظ يذلاو .رجح نباك نوضرتعملا هب هيلع ضرتعا ام

 لهأ روهمج مهعمو فلسلا نإف :ةبباشتملا ظافلألا يف هل ضقانم لب .فلسلا بهذمل فلاخم هبهذم

 ىلع امنورميو هباشتملا نم يه ظافلألا هذه نإ :نولوقي مهريغو ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةنسلا

 ىلاعت هللاب قيلت يناعم اهل نأ نودقتعيو ءاهتوالت مهدنع اهريسفتف ليوأت الو ريسفت ريغ نم اهرهاظ

 قيلي ام اهملعنو اهلقعتن يتلا يناعملا نم اهرهاوظ نع ىلا اعتو هناحبس هنوهزنيو هيلإ اهملع نوضوفي

 امنإو .هريغلو هل ةمولعم اهيناعم نأو هباشتملا نم هدنع تسيل اهنأ اهيف هبهذم ةيميت نباو .ثداوحلاب

 هدنع ةمولعملا يناعملا يه يناعملا كلت تناك اذإ الإ ملعت ال اهيناعم نأ كش الو .طقف اهتايفيك نولهجي

 نأ تابثإ ىلع ةروكذملا هاوتف يف مالكلا لاطأو ,ثداوحلاب قيلي امم ظافلألا هذه رهاوظ نم هريغ دنعو
 نأ كافخي الو ءاهتيفيك وه امنإ لوهجملاو انل ةمولعم اهيناعم نأو هباشتملا نم تسيل ظافلألا هذه
 عمسأ [ىعم» : ىلاعت هلوق نم ةيعملا نم مولعملاو ءانسولج وه امنإ سولجلا ىنعمب ءاوتسالا نم مولعملا
 : ءاسنلا] «اميلكت ىسوم هللا ملك نم مولعملاو .ضعبل انضعب ةيعم وه امنإ [1 :هط] «ىرأو

 .ةصوصخم ةئيه ىلع سولجلا نوكي نأب ءايشألا هذه ةيفيك امأ .ضعبل انضعب ميلكت وه امنإإ4

 يه يناعملا لصأ نأ يضتقت ال اهتلاهج هذهف .,ةصوصحخم ةفصب ملكتلاو .صوصخم هجو ىلع ةيعملاو
 نم انسفنأ نم هملعنو هلقعتن ام دح ىلع تناك اذإ ىلاعت هللاب قيلت ال اهنأ ملعن لب ىلاعت هللاب قيلي ام
 كلت يناعم نم ىلاعت هللاب قيلي يذلا امأو ؛هملعن يذلا وه اذهف ءاهوحنو ميلكتلاو ةيعملاو سولجلا
 هباشتملا نم تسيلو انل ةمولعم يه ظافلألا كلت يناعم نإ هلوق نوكي نذإف « هملعن ال نحنف ظافلألا

 ةيعملاو سولجلا ىنعم انملع ْنِإف ءًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت .ميسجتلا يف حيرصلاك وأ احيرص
 تناك ولو ,«ثداوحلا تافص نع ىلاعت هللا هيزنت ديفي ال انسفنأ نم اهلقعتن يتلا يناعملاب ميلكتلاو
 رابخإب ركبل هميلكتو ورمعل هتيعمو ديز نم سولجلا عوقو انملع اذإ اك ٠ « سكعلاب لب ةلوهجم اهتايفيك
 ةقيقحو شرعلا ىلع هللا ءاوتسا ةقيقح ملعن همعز ىلع اذكهف .كلذ نم ًائيش دهاشت ملو نيربخملا

 اذه تابثإل ةروكذملا هاوتف يف هلاق اممو .طقف اهتايفيك لهجنو كلذ هبشأ امو هميلكت ةقيقحو هتيعم
 هفصو وأ هسفن هب فصو امب هللا فصوي نأ وهو .ىدهلا ةمئثأ هيلع ام باوصلاو :هلوق هريرقتو ىنعملا
 ناميإلاو ملعلا لهأ نيضاملا فلسلا لبس كلذ يف عبتيو .ثيدحلاو نآرقلا زواجتي ال هلوسر هب
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 . هعضاوم نع ملكلا فيرحت باب نم نوكتف تاهبشلاب درت ال ةنسلاو باتكلا نم ةموهفملا يناعملاو

 ام تملع دقو .هباشتملا نم تسيل اهنأو ةموهفم ةهباشتملا ظافلألا كلت يناعم نأ ررقي ذخأ مث

 حلاصلا فلسلا كلسم اوكلس نيذلا ًاعيمج ةّئسلا لهأو .ميسجتلاب لوقلا ىلع ةلالدلا نم كلذ يف

 رمألا ناك اذإو ,مهنع همعز ام سكعب قي هلوسرو ىلاعت هلل ظافلألا كلت يناعم ملع ضيوفتب نولئاق

 انسلو اهفرعن الو اهم انل قوذ ال ذإ ؟اندنع ةمولعم ةيقيقحلا اهيناعم نوكت نيأ نمف كلذك وهو كلذك

 . ميدقلاو ثداحلا نيبو برلاو دبعلا فاصوأ نيب ميظع قرفلا ذإ ءاهنم ءيشب نيفصتم

 يف هركذام ضقاني ام هبتك ضعب يف ركذيف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالك براضت ىلع لذي امتو
 لبق هبتك ناك ام هنايسنل امإو .هفالخب هل ليلدلا روهظو هيف هأطخ هداقتعال هنع هعوجرل امإ :اهضعب

 وهو .ىده لا ةمئأ هيلع ام باوصلا انه لوقي هنأ هتارابعو هيواتف طسبو هتافلؤم ةرثكو هملع ةعسل كلذ

 ليبس كلذ يف عبتيو .ثيدحلاو نآرقلا زواجتي ال هلوسر هفصو وأ هسفن هب فصو امب هللا فصوي نأ

 ال ةدساف تاليوأتب ىلاعت هللا بناج يف مسجلاو زيحلاو ةهجلا قالطإ زاوج ركذي مث ,نيضاملا فلسلا

 ةلمج نم هلوق يهو 54٠ ةححفص ىف (نينيعلا ءالجو نع انه هترابع لقنأ انأ اه ةلوقنم الو ةلوبقم

 ةنس وأ ىلاعت هللا باتك يف تبث ام لك نأ بابلا اذه يف لصألاو .كانه ةروكذملا ةلوطملا ىوتفلا

 . كلذ وحنو هشرع ىلع هئاوتساو برلا ولع لثم هب قيدصتلا بجو ِةَي هلوسر
 زيحتم وأ ةهج يف سيل وأ ةهج ينوه : لئاقلا لوق لثم تابثإلاو يفنلا يف ةعدتبملا ظافلألا امأو

 نع ال لقن مهدحأ عم سيلو .سانلا اهيف عزانت يتلا ظافلألا نم كلذ وحنو زيحتمب سيل وأ
 .نيملسملا ةمئأ الو ناسحإب مهل نيعباتلاو مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نع الو يلي لوسرلا

 لاق الو ءزيحتم وه لاق الو ,ةهج فوه سيل لاق الو .ةهج يف ىلاعت هللا نإ مهنم دحأ لقي مل ءالؤه

 تسيل ظافلألا هذهف ,رهوج الو مسجب سيل لاق الو .رهوج وأ مسج وه لاق الو لب «زيحتمم سيل
 اوديري لإف ءاحيحص ىنعم نوديري دق اهب نوقطانلاو . عامجإلا الو ةنسلا الو باتكلا يف ةصوصنم

 باتكلا فلاخي ًادساف ىنعم اودارأ نإو .مهنم ًالوبقم كلذ ناك ةّئسلاو باتكلا قفاو ًاحيحص ىنعم
 كلذب ديرت ام ليق . ةهج يف ىلاعت هللا نإ : لئاقلا لاق اذإف . مهيلع ًادودرم ىنعملا كلذ ناك ةئسلاو

 ديرت مأ تاومسلا فوج يف نوكي نأ لثم هب طيحتو هرصحت ةدوجوم ةهج يف هناحبس هنأ كلذب ديرتأ

 ةهجلا تدرأ نإف .تاقولخملا نم ءيش ملاعلا قوف سيل هنإف ,ملاعلا قوف اموهو ءايمدع ًأرمأ ةهجلاب

 نأ تدرأو ةيمدعلا ةهجلا تدرأ نإو .لطاب اذهف تاقولخملا يف اروصح ىلاعت هللا تلعجو ةيدوجولا
 هرصح تاقولخملا نم ًائيش نأ كلذ يف سيلو .قح اذهف اهنع نئاب تاقولخملا قوف هدحو ىلاعت هللا
 مالكلا لاطأ مث ءاهفورحب هترابع تهتنا اهب طيحملا اهيلع يلاعلا وه لب هيلع الع الو هب طاحأ الو
 رع هب قيلت يناعم اهب دارملا ناك اذإ ىلاعت هللا ىلع اهقالطإ زوجي ةعدتبملا ظافلألا هذه نأو كلذ وحن ىلع
 دنع يرابلا حتف يف رجح نب ظفاحلا لاق اك روهمجلا هيلع ال فلاحم اذه نأ كافخي الو .لجو

 . هترابع هذهو .«ايندلا ءامس ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت انبر لزئي» : كك هلوق

 نآرسقلا نم هباشتملا يف لاوقألا ركذ مث ؛كلذ نع هللا ىلاعت ,زيحتلا ىلإ يضفي كلذب لوقلا نأل. روهمجلا كلذ ركنأو ىولعلا ةهج يه لاقو .ةهجلا تيثأ نم هب لدتسا : ىلاعت هللا همحر لاق
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 فيك الب ناميإلا اهملسأو : يقهيبلا لاق .اهرخخآ يف لاقو .ليوأتلا مدعو ليوأتلا نم ثيدحلاو

 .ه | .هيلإ راصيف ْخَلي قداصلا نع كلذ دري نأ الإ ؛دارملا نع توكسلاو

 نم 51١ ةحفص يف «نينيعلا ءالج» ةرابع يف عقاولا شحافلا أطخلا ملعت كلذ تملع اذإ

 حرش يف رجح نبا ظفاحلا لاق اهنم : الاوقأ ةهباشتملا ثيداحألاو تافصلا تايآ يف نأ لصحتف : هلوق

 ولعلا ةهج يهو ,ةهجلا يعّدم لوق «ايندلا ءامس ىلإ ائبر لزني» : كب هلوق ىلع مالكلا يف «حيحصلاو
 ءالج ةرابع» تهتنا ؛ةيفوصلاو فلسلا نم دحاو ريغ لوق وهو .هرئاظنو ثيدحلا اذهب لدتسملا

 فلاخم وهو حيحص ريغ ةيفوصلاو فلسلا نم دحاو ريغ لوق وه ةهجلاب لوقلا نإ :هلوقف «نينيعلا

 الو فلسلا ىلإ اهبسني ال ةهجلاب لئاقلا ةيميت نبا ىتح اضيأ هريغ دحأ اهلقي مل لب ءرجح نبا ةرابعل

 ةدحوب مهنم لاق نم لوقل ةيداحتالا مهيمسيو ءاهب نولوقي ال مهنأب ةيفوصلا مذي لب .ةيفوصلا ىلإ

 ةينوعرفلا مهيمسيو ءاهب مهوق مدعل ةيديرتاملاو ةيرعشألا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ مذيو .دوجولا

 ينإو ىسوم هلإ ىلإ علطأف تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ يلعل احرص يل نبا ناماه ايف نوعرف لوقل

 لاق دق مالسلا هيلع ىسوم نأ ديفي ابذاك هنظأل ينإ :نوعرف لوق نأ ينعي :[7”” :رفاغ] «ابذاك هنظأل

 نبا معز اذكه هلوق ةحص ىلإ رظنيل حرصلا ءانب ناماه نم بلطو هقدصي ملف ءامسلا قوف هللا نإ هل

 سيل اذه هلالدتساو ءابهب لوقي يتلا ةهجلاب مهوق مدعل ةينوعرفلاب ةنسلا لهأ يمسف «ةيميت

 .نآرقلا يف تدرو يتلا ظافلألا نم هباشتملا وحن تارابع ركذ ىبموم انديس نوكي دق ذإ  حيحصب

 قوفوط :خكَي هلوق لثمو [04 :فارعألا] «شرعلا ىلع ىوتسا» :لشم خي انيبن ثيدحو
 ملع انضوف يتلا ةيباشتملا ظافلألا نم كلذ وحنو هايندلا ءامس ىلإ انبر لزني» : هلوقو .« شرعلا
 همهف (ى هيبشتلاو ميسجتلا اهنم مهفن ملو وكت هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ ةئسلا لهأ رشاعم نحن اهانعم
 ةيوشحلا ةنسلا لهأ مهيمسي نيذلا مهو ءرهجلاب نيلئاقلاو ةهبشملاو ةمسجملا عيمجو وه ةيميت نبا

 .ثداوحلا ةهباشم نم ىلاعتو هناحبس هللاب قيلي ال امم اهنم سيل ام ديحوتلا دئاقع يف اوشح مهنأل

 نم هتعامجو ةيميت نبا مهف ام ىلاعت هللا فاصوأ يف هباشتملا ىسوم مالك نم مهف نوعرف نأ رهاظلاو

 هل ينبي نأ ناماه رمأف ةهجلاو هيبشتلاو ميسجتلا نم ةئسلاو باتكلا يف دراولا هباشتملا مالكلا
 ةيوشحلا مه ةينوعرفلا مسال قحتسملا نأ ايلج رهظي اذه ملع اذإ .كلذ ةقيقح ىلع علطيل حرصلا

 هلل نوهزنملا ةعامجلاو ةنسلا لهأ ال .ةهجلاب لوقلاو هيبشتلاو ميسجتلا بهذم يف نوعرفل نوقفاوملا

 ظفل نأب رقم وهو هركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةهجلاب ةيميت نبا لوق عمو «كلذ عيمج نع ىلاعتو هناحبس

 هللا لوقب ديقتم هنأ كلذ عم معزيو .فلسلا نم دحأ نع الو ةنسلا يف الو باتكلا يف دري مل ةهجلا

 . ؟مذه نم مظعأ ةعدب يأو . عدتبم ريغ هنأو حلاصلا فلسلاو هلوسرو ىلاعت

 ءاملع روهمج ينعي :روهمجلا كلذ ركنأو : قباسلا هلوقب دارأ امثإ رجح نبا ظفاحلا نأ ملعاو

 عيمج مهو ةنسلا لهأ نأل ءطقف ةنسلا لهأ روهمج ال .مهفالخو ةّسلا لهأ نم ةيدمحملا ةمألا

 ىلع نوعمجم مه لب ؛ةهجلاب لوقلا ركني طقف مهروهمج سيلف «ةلبانحلا ضعبو ةيديرتاملاو ةيرعشألا

 يوونلا مامإلاك مهتمئأ ضعب لاق لب ؛الصأ مهنم دحأ بهذم وه سيل اهب لوقلاو هراكنإ
 .هريغو يناقللا مامإلا نع كلذ لقن مدقت امك اهب لئاقلا ريفكتب يكلاملا ةرمج يبأ نبا مامإلاو يعفاشلا
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 ريغ لوق وه ةهجلا يعدم لوق نإ .هلوق يهو .ةروكذملا «نينيعلا ءالج» ةرابع لثمب رتغت نأ كايإف

 بجعأ رجح نبا ظفاحلا ىلإ اهتبسنو ؛ةبيرغ ةبيجع ةرابع يهف .ةيفوصلاو فلسلا نم دحاو
 «نينيعلا ءالج» بحاص نم عقو كلذ نأ نظأ الو ,ميقتسم طخ ىلع هترابعل ةفلاخت اهنإف .برغأ د
 ةهجلا داقتعا دسافلا داقتعالا اذه ىلإ مهقوسو مهشغو نيملسملا ىلع سيبلتلا لجأل دصق نع

 ةليانحلا نم نيقفوملا ضعبو ةيفئحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا عيمجو ةيدمحملا ةمآلا روهمج هيلع ال فلاخملا

 لاق امك هنإف .هنع ىلاعت هللا يضر دمحأ مامإلا ةنسلا مامإ همامإ كلذب اعبتم يزوجلا نبا مامإلاك اضيا

 لوقلا يهو .ةميظعلا ةعينشلاو ةحيبقلا ةمصولا هذه نع هللا ههزن دق : هريغو رجح نبا مهنم ءاملعلا

 وهسلا ليبس ىلع «نينيعلا ءالج» بحاص نم ةرابعلا هذه تعقو امنإو . لجو ّزع هللا بناج يف ةهجلاب

 يتآلا بابلا يف مالكلا يتأيسو .ناسحإلا يلو هنإ نارفغلاو وفعلاب هيلإو لإ نسحي هللاو ,نايسنلاو
 قحلا هطلخو ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ةفلاخم نم هيف ام ةرثكل هنم نيملسملا ريذحتو اذه هباتك ىلع

 .«كبيري ام عد» : هيك لاق دقو ءاههنيب زييمتلل ىدتبي سانلا لك سيلو .ليطابألاب

 نع عجر دق نكي نإو هرمأ هيلع رقتسا يذلا هبهذم نأو ةهجلاب لئاق ةيميت نبا نأب حرصي امتو
 وهو ةهجلاب نيلئاقلا هيهذم عابتأ دحأ لوق هتارابع كلذ تدافأ نإو الصأ هب لقي مل هنأ وأ ميسجتلا

 «حيحصلا داقتعالا حرش يف : حيجرلا داقتنالا» ىمسملا هباتك يف يلابوهبلا يدنهلا ناخ نسح قيَّدص

 يف «نينيعلا ءالج» شماه ىلع عوبطملا يولهدلا ثّدحملا هللا لو لجألا خيشلا ةديقع هب حرش يذلا

 امنإ :ناخخ نسح قيدص لاق .ةهجو زيح يف الو مسج الو ضرع الو رهوجب سيل :هلوق حرش

 اهوتبثأ نيذلا نمو «لقعلا ةبترم يف هناحبس هقح يف تبثت ال ةهجلا نأل , لقعلا لهأ نم ةعامج اهركنأ
 مهنم بصعت ةهبشملاو ةمسجملاب مهايإ نيملكتملا ةيمستو ؛ةرعاشألاو مهعمجأب ثيدحلا لهأ لقنلاب
 . مكحتو

 نبا هذيملتو هنع ىلاعت هللا يضر ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلاعت هقح يف اه ًاتابثإ مهرباكأ نمو

 نأب هارت | اهيف حرص دقف ءاهفورحب هترابع تهتنا .ليق ام اههيف ليق دقو «ىلاعت هللا همحر ميقلا

 كلذ ةبسن يف أطخلا شحفأ ءىطخم وهو .ةهجلل نيتبثملا ربكأ نم امه ميقلا نباك ةيميت نبا همامإ

 عيمجو ةيديرتاملاك مهو ًايرعشأ هنوك نع جرخ اهب لاق ىتمو اهب لوقي مهنم دحأ ال مهنإف ,ةرعاشألل

 همعزو .كلذ طسب مدقت اك مهرفكي مهضعبو ءاهب نيلئاقلا ىلع عينشتلا ةياغ نوعنشي ةنسلا لهأ

 نباو ةيميت نباك طقف ةيوشحلا مهنم اهب لئاقلا لب حيحص ريغ اهب نولئاق مهعمجأب ثيدحلا لهأ نأ

 .امللاثمأو ميقلا

 نودب تدرو امك ةيقوفلاب نولوقيف فلخلاو فلسلا نم مهريغو ثيدحلا لهأ روهمج امأ
 وهو «دئاقعلا دعاوق» هتديقع يف يلازغلا مامإلا لاق ام اقلطم ةهجلا ظفلب مهنم دحأ قطني لو ,ليوأت

 ال [ى ءامسلاو شرعلا ىلإ ابرق هديزت ال ةيقوف ىزثلا موخم ىلإ ءيش لك قوفو ءامسلاو شرعلا قوف

 عم معزي فيكف .ةرعاشألا ةديقع يه هذهف .هلقن مدقت ام رخآ ىلإ ىرثلاو ضرألا نع ادعب هديزت

 ام ثيدحلا لهأ عيمج ىلإ اهب لوقلا هتبسنب اضيأ ءىطخم هنأ ىلع لدي يذلاو ةهجلاب نولئاق مهنأ كلذ

 ءاوتسالاب لوقلا يفو هلوق نم شرعلا قوفوهو :فنصملا لوق دنع روكذملا هحرش يف كلذ دعب هركذ

 اهب مهضعب ظفلت كلذلف .ءاهقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع ةهجلاب لوق قوفلاو
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 نم دحأ نع الو ةنسلاو باتكلا يف دري نأ نود نم ًاطابنتسا ةهجلاب لوقلا طبنتسا دق هارت تنأف .ها
 «نوعدتبم ال نوعبتم مهنأو ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهنأ هلاثمأو وه معزي كلذ عمو حلاصلا فلسلا

 مزلتسي الف ىلاعت هللا قح يف ءاوتسالاو قوفلا ظفل دورو امأو ؟اهنم عنشأو هذه نم مظعأ ةعدب يأو

 امأ .ةهجلا مزلتسي يذلا وه كلذف ءاهتيقوفو ثداوحلا ءاوتسا يف نحن هقلعتن ام دح ىلع الإ ةهجلا

 نأ نم مهفالخو ةيفوصلاو نيثدحملاو ةيديرتاملاو ةرعاشألاو حلاصلا فلسلا بهذم وه [ى انلق اذإ

 ىلاعت هللا ىلإ يقيقحلا امهانعم ملع ضوفنو تدرو (ى تابباشتملا رئاسك اهبب نمؤن ءاوتسالاو ةيقوفلا
 .اهب ظفلتلاو ةهجلاب لوقلا ٍذئنيح امهدورو مزلتسي الف ثودحلا نم امهرهاظ هيدؤي مع ههيزنت نيدقتعم

 اهانلماع امب هلماعنو ةهباشتملا ظافلألا كلتب هقحلن ةنسلا وأ باتكلا يف درو ةهجلا ظفل نأ انضرف ولو

 قوفلاو ءاوتسالا ظفل يف انلعف امك هرهاظ نع لجو رع ههزننو «ىلاعت هللا ىلإ هانعم ملع ضوفنف ءهب
 نيلئاقلا نم دحأ عدي ملو دري مل هنكلو ءلاح لك ىلع قوفلا ةهج يف ىلاعت هنأ ظفلب قطن الف امهريغو

 .هدورو مدعب اوحرص لب . حلاصلا فلسلا وأ عراشلا نع درو دق ظفللا اذه نأ ةيميت نباك ةهجلاب

 قيدص نم عقاولا شحافلا أطخلا ملعت انه نمو .مسجلاو زيحلا ظفلك ةعدتبملا ظافلألا نم هنأبو

 : هلوق يف اضيأ شحافلا أطخلاو ,ةرعاشألاو مهعمجأب ثيدحلا لهأل ةهجلاب لوقلا ةبسن يف ناخن نسح

 اذه .ءاهقفلاو ثيدحلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع ةهجلاب لوق قوفلاو ءاوتسالاب لوقلا يفو

 ٍ.ءاملعلا بهاذم لقن يف ةنامألا مدع ىلع وأ مهفلا مدع ىلع هلدأو هرضأو أطخلا شحفأ نم يرمعل

 اولع نوم اظلا هلوقي مع سدقتو ىللاعت هللاب اهقلعتل اهنم مهأ ال يتلا ةمهملا ةلأسملا هذه يف ايس الو

 . اريبك

 نأ ىلع لوهجم فيكلاو مولعم ءاوتسالا : كلام مامإلا لوقب ةيميت نبا لالدتسا نع باوجلاو

 نأ انيقي ملعن انأ اهب نيبطاخملا لك دنع همعزب ةمولعم اهيناعم لب هباشتملا نم تسيل ظافلألا هذه
 انيقي ىرخأ ةهج نم ملعنو مهتمامإ ىلع عمجملا ىدحلا ةمئأ لجأ نموه هنع هللا يضر ًاكلام مامإلا

 فاصوأ نع ىلاعت هللا هيزنت ىلع نوقفتم فلخلاو فلسلا نم نيملسملا نم قحلا لهأ عينج نأ

 مهفي |( سولجلا ىنعمب ءاوتسالا وه مولعم ءاوتسالا : هلوقب كلام مامإلا دوصقم ناك ولف .ثداوحلا

 وأ كروتلا وأ عبرتلاب هنوكك ةلوهجم شرعلا ىلع ىلاعت هئاوتسا ةيفيك نأ رمألا ةياغ «ةيميت نبا مالك نم
 كلام مامالا ناكل .سولخلا تايفيك نم كلذ ريغو ىرخأ بصنو قاس ىلع سولجلا وأ شارتفالا

 تلهج نإو مهسولج اهنم يتلا ثداوحلا فاصوأ نع ىلاعت هللا مهيزنت نم قحلا لهأ عيمجل ًافلاخت

 همهف امك سيل همالك ىنعم نأ نيعتف .نحلا لهأ ةمئأ رباكأ نموه كلام مامإلا نأ تبث دقو .اهتيفيك

 طبنتسن الو هيلع عمجملا هلاح نسح ىلع قبطني امب همالك مهفن نأ انيلع بجي ٍذئنيحو ًاعطق ةيميت نبا

 كلذ يف ةيميت نبا لعف امك نيملسملا نم قحلا لهأ عيمج هيلع ام فلاختو نيدلاب لخت ةدساف يناعم هنم

 معز ىتلا ةهباشتملا ظافلألا لك يف اذه درط لب « ؛ كلام ءامالا نع دراولا ءاوتسالا ظفل ىلع رصتقي ملو

 | ةلوهجم هتيفيكو مولعم هانعم نإ اهنم دحاو لك يف لاقي :لاقو . مولعم اهانعم نأو ةهماشتم ريغ اهنأ

 يناعملا كلت نأ نم كلام مامإلا مالك نم وه همهف يذلا ىنعملاب يأ : ءاوتسالا يف كلام مامالا لاق

 ظافلألا كلت اهيلع قلطت يتلا مهفاصوأ ىلع سايقلاب اهب نيبطاخملا دنع ةمولعم ىلاعت هلل فاصوأ يه

 ءاوتسالا كلام مامإلا لوق ىنعم ايف :تلق نإف . مهفاصوأ بسانت يتلا يناعملا الإ نوملعي ال مهنأل
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 . ةبوجأ ةثالثب كلذ نع باجي :لوقأ ؟ةيميت نبا هرسف امك نكي مل اذإ مولعم
 دورو نأ مولعم ءاوتسالا هلوق ىنعم ليق نإف :هلوقب هسفن ةيميت نبا هركذ ام :لوألا باوجلا

 يذلا ليوأتلا نم اهيناعم ةفرعم نولعجي نيذلا انباحصأ ضعب هلاق |ى مولعم نآرقلا يف ظفللا اذه

 نأ ملع دق لئاسلا نإف ,.لصاحلا ليصحت باب نم اذه نإف .فيعض اذه ليق .هملعب هللا رثأتسا

 هضيومت بوجو ىلإ ةراشإ كلام مامإلا نم كلذ نأ هباوجو .ه أ ةيآلا الت دقو نارقلا يف دوجوم اذه

 . هليوأت مدعو

 يأ مولعم ءاوتسالا : هلوقب هنع هللا يضر كلام مامإلا دارم نوكي نأ زوجي هنأب : يناثلا باوجلا

 حيحص ىنعم وهو فلخلا هب هرسف اىك رهقلاو ءاليتسالا وهو ىلاعت هللاب قيلي يذلا ءاوتسالا ىنعم

 لب ءهب هريسفت ىرأ ال ءًامولعم هنوك عمو .هنع لاؤسلل ىنعم الف لئاسلا اهيأ كدنع مولعم وه يوخل

 هرهقو هئاليتسا ةيفيك يأ : ةلوهجم هتيفيك ذإ ؛ ىلاعت هللا دارأ ام ىلع ىلاعت هللا ىلإ هتقيقح ملع ضوفأ

 كلذ نع لاؤسلاو اهملعن ال ةلوهجم ظفللا اذه نم ىلاعتو هناحبس هدارأ يذلا هجولا ىلع هدابعل

 اهب ناميإلاو هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ اهملع ضيوفت اهيف مكحلا اذإ «ةعدب ةهماشتملا ظافلألا نم نم هوحنو

 ءاوتسالا نأ مولعم ءاوتسالا :هلوقب كلام مامإلا دارم سيلو هِي هلوسرو ىلاعت هللا نع تدرو امك

 هب ظفللا ريسفت حصي ال كلذلو  ىلاعت هللا ىلإ هتبسن قيلت ال كلذ نإف « سولجلا ىنعمب + ءاوتساالاوه

 ءرهقلاو ءاليتسالا الإ كلذ سيلو هب ظفللا ريسفت حصيو انه ىلاعت هب قيلي ام وه امنإ مولعملا ىنعملاو

 عيمجك هبهذم نوكل ىلاعت هللاب ًاقثال ًاحيحص هانعم ناك نإو هب حيرصتلا نم كلام مامإلا عنتماو

 م نإو لوبقم رهاظ باوجلا اذهو ؛تدرو ابك اهرهاظ ىلع اهرارمإو ظافلألا هذه ريسفت مدع قلسلا

 . ةقباسلا يلمرلا ىوتف يف يناسملتلا نبال هتيأر مث ءهل ضرعت نم َرأ

 : فيكلاو لئاسلا اهيأ كذنع مولعم ثداوحلا ءاوتسا ىنعمب ءاوتسالا نأ وه :ثلاغلا باوجلا

 .هتيفيك الو ءاوتسالا كلذ ةقيقح ملعن ال انأل ,ةلوهجم ةيآلا يف روكذملا ىلاعت هللا ءاوتسا ةيفيك يأ

 مامالل ؛رهاوجلاو تيقاويلا» يف لوقنملا نيدلا ييحن يديس مالك نم هتدفتسا باوجلا اذهو

 ةيكملا تاحوتفلا نم ينعي : : ةثاثالثو نيعبسلاو عباسلا بابلا يف هنع هللا يضر هلوق وهو «ينارعشلا

 هللا ىلإ ةبسنلا لوهجم ىنعملا لوقعم هلك اذهو .هنع اهلقن يتآلا ةهياشتملا ظافلألا نم ًاريثك ركذ نأ دعب

 ىلاعت هلل بسانملا نعل نإف «ثداوحلل بسانما نعل هب هدارم نأ كش ال ىنعما لوقعم لوقف :اعت

 لاق ًاكلام مامإلا نأ الإ كلام مامإلا ةرابع نم ةبيرق هنع هللا يضر هذه هترابعف ءانل الوقعم سيل

 .هارت امك ةلوهجم ةبسنلا : لاق نيدلا ييحم يديسو ,لوهجم فيكلا

 ام عيمج نأ ملعا : تاحوتفلا نم ثلاثلا بابلا يف ًاضيأ نيدلا ييحم يديس لوق كلذ ديؤيو

 بجعتو حرفو ديكو ءازهتساو ركمو ءاطعإو عنمو ةتامإو ءايحإو قلخخ نم هسفن هب ىلاعت قحلا فصو

 حيحص تعن هلك كلذ ريغو نيعأو نيعو ديأو نيديو ديو مدقو شيشبتو كحضو ىضرو بضغو

 كسر ةنسلأ ىلع هسفن كلذب فصر يذلا لامت ره اغِإو ءاتسفنأ دنع نم هب هاتف رام إف ءانبرل

 .ىلاعتو ٍهناحبس هملعي ام دح ىلع كلذ نكلو ؟نوقداصلا مهو قداصلا ىلاعت وهو ءاندوجو لبق

 ىلإ هتبسنب لوقن الو هفييكت الو كلذ نم ءيش در انل زوجي ال هلالجب قيلي امو هتاذ هلبقت ام دح ىلعو
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 انملع دح ىلع ىلاعت هللا ىلإ كلذ فيضن نأ هللاب ذوعنو انيلإ هبسنن يذلا هجولا ريغ ىلع الإ ىلاعت هللا
 يديس مالك ىهتنا . لاحلا فيك يردن ال ةرخآلا يفو .رادلا هذه يف هتاذب نولهاج انإف ءهب نحن
 همتأو هجو نسحأ ىلع دوصقملاب ةيفوم ةددعتم تارابع نأشلا اذه يف هلو .ةيافكلا هيفو نيدلا ييحم
 نيفراعلا نم هريغ تارابعك عجرت اهلكو هرهاوجلاو تيقاويلا» يف ينارعشلا مامإلا اهنم ًاريثك ركذ
 ةهباشتملا ظافلألا ملع ضيوفت ىلإ نيرخأتملاو نيمدقتملاو فلخلاو فلسلا نم ةنسلا لهأ روهمجو
 ىتلا ةثداحلا يناعملا نم اهرهاظ هديفي امع ىلاعت ههيزنتو هلوسرو ىلاعت هللا ىلإ ةئسلاو باتكلا يف ةدراولا
 ةهبشلا عفدل كلذل جاجتحالا دنع ليوأتلاب لوقي نم ةنسلا لهأ نمو .ىلاعتو هناحبس هب قيلت ال
 يتلا برعلا ةغل يف ظفللا اهلمتحي ىرخأ يناعم نايبب ىلاعت هللا ىلع ةرهاظلا يناعملا ةلاحتسا نايبو
 / . هدابع اهم هللا بطاخ

 ةمولعم ىلاعت هللا قح يف اهيناعم نأو هباشتملا نم تسيل اهلكاش امو ةروكذملا ظافلألا نوك امأ
 نم دحأ هب لوقي الف طقف اهتيفيك لهج عم ثداوحلل ةبسانملا ظفللا رهاظ نم ةموهفملا يناعملا يهو انل
 ةهبشملاو ةمسجملا هب لض يذلا وه ىنعملا اذهو ؛ةيميت نبا ريغل باتك يف هرأ لو ةنسلا لهأ
 نع لقنلاو مالكلا ةدايز ىلإ ةجاح الو .ىلاعتو هناحبس هللا بناج 2 ةهجلا داقتعا ىلإ نوبهاذلاو

 ىلع ناك نمو ةيميت نبا اهب فلاخ يتلا ماهوألا سواسو نم هنأ نايبو كلذ درل مالعألا ءاملعلا
 ةلوقنم ةرابع لك كلذ يف ةلاطإلا نع ينينغي دقف .مالسإلا دئاقع نم ةنسلا لهأ هيلع ام اذه ,هبهذم
 نم حصفأ وه يذلا لاحلا ناسلب يدانت اهلكف .مالكلا بتك يف فلخلاو فلسلا نع ىنعملا اذه يف

 يناعملا نم ىلاعت هللا يف هودقتعا ام نإ :لوقنو .كلذ يف هتعامجو ةيميت نبا ةئطختب لاقملا ناسل
 ةالصلا هيلع هلوسرو ىلاعت هللا هب ىضري امم الو ,مالسإلا نيد ماكحأ نموه سيل ثداوحلل ةبسانملا
 . مالسلاو

 سماخلا بابلا
 ٍلبنحلا ميقلا نب دمحم نيدلا سمش مامالل «ناطيشلا دياصم يف نافهللا ةثاغإو ىلع مالكلا يف

 ةرايزلا ةلئسم ف يعفاشلا «يكعبسلا نيدلا يفت مامألا ىلع درلا ف يكبملا مراصلاو» يقشمدلا

 .ةيميت نبا مامإلا ذيملت ميقلا نياك وهو . يقشمدلا ٍلبنحلا ىداهملا دبع نب نيدلا سمش ظفاحلل

 يفنح ا يسولألا يدنفأ ناعنل ةيميت نباو رجح نبا «نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج»و
 :لوصف ةثالث ىلع لمتشي وهو . يدادغبلا

 لوألا لصفلا
 (ناطيشلا دياصم : نافهللا ةثاغإ» باتك ىلع مالكلا :

 ىلاعت هللا همحر لينحلا ميقلا نب نيدلا سمش مامإلل

 نم الإ اهنم اجن امو سانلا رثكأ اهب داك يتلا هدياكم مظعأ نمو : لصف :روكذملا هباتك ين لاقف
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 ناك ام هللا همحر ركذو روبقلاب ةنتفلا نم هئايلوأو هبزح ىلإ ًاثيدحو ًاميدق هاحوأ ام هتنتف ىلاعت هللا دري م
 روصلا كلت نودبعي اوراص مث مهروص مهريوصتو مهئاربك روبق الوأ مهتدابع نم مانصألا دابع نم

 ُْق لاطأو ءادايعأو دجاسم روبقلا ذاختا نع يبنلا يف ةدراولا ثيداحألا ركذ مث ءامانصأ اهولعجو

 روبقلا ةرايزل رفسلا عنم نم هيأر بسحب اهرسفو ثيداحألاو تايآلا نم هبساني ام ركذب كلذ

 مهنأ كلذ نولعفي نم ىلع قلطأو مهب عافشتسالا عنمو نيحلاصلاو ءايبنألا نم اهباحصأب ةثاغتسالاو

 اومدقت كلذ لعف اذإ هنأ هنم انظ هنود نع ٠ ءاعفش مهذختاو كرشملا مهب ء كرشأ اذإف : : لاق مث ءنوكر شم

 اذه نإف هيلع عنتمو هل بجي امو هناحبس برلا قحب سانلا لهجأ نم وهف هللا دنع هل اوعفشو

 نم مهئايلوأو مهصاوخ نم لجرلا ذختي ثيح ءاربكلاو كولملا ىلع ىلاعت برلا سايق هببس , عنتمم

 ىلاعتو هناحبس برلا سايق يأ : سايقلا اذه عنمل لالدتسالا يف لاطأو . جئاوح ا يف مهدنع هل عفشي

 نآرقلا يف ةدراولا تايآلا ن نم ًاريثك ركذ دقو ءاهفرخز تارابعب مهصاوخب ةعافشلا يف كولملا ىلع

 نيلسوتملاو نيعفشتسملاو نيحلاصلاو ءايبنألا روبق راوزل ةلماش اهلعجو مانصألا دابع نيكرشملا قحب

 باوبألا يف ًاليصفت هنع باوجلا مدقت كلذ لكو .مهجئاوح ءاضقل ىلاعت هللا ىلإ مهب نيثيغتسملاو

 اهحبقأو اهعنشأو هتارابع شحفأ نمو ءانه هلقن راركت ىلإ ةجاح الف .باتكلا اذه نم ةقباسلا

 ةميظعلا دسافملا نم ًادايعأ روبقلا اذختا يف نإ مث : لصف :هلوقب قباسلا لصفلا دعب هركذام اهعظفأو

 .ديحوتلا ىلع ةريغو ىلاعت هلل راقو هبلق يف نم لك هلجأل بضغي ام ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا

 ءاهيلإ ةالصلا :ًادايعأ اهذاختا دسافم نمف . ماليإ تيمب حرجل ام نكلو «كرشلل حيبقتو نيجبتو
 .مهب ةئاغتسالاو ءابباحصأ ةدابعو اهمارت ىلع دودخلا ريفعتو ءاهمالتساو ءاهليبقتو ءابم فاوطلاو

 نم كلذ ريغو نافهللا ةثاغإو ,«تابركلا جيرفتو .نويدلا ءاضقو .ةيفاعلاو قزرلاو رصنلا مهلاؤسو

 اولزن دقو ًاديع اهل نيذختملا ةالغ تيأر ولف ؛ مهناثوأ اهنولأسي ناثوألا دابع ناك يتلا تابلطلا عاونأ

 اوفشكو «ضرألا اولبقو ءهابجلا امل اوعضوف .ديعب ناكم نم اهوأر اذإ باودلاو راوكألا نع

 يف اوبرأ دق مهنأ اوأرو . جيشنلا مه عمست ىتح اوكابتو . جيجضلاب مهت ءاوصأ تعفتراو «سوؤرلا

 اوند اذإ ىتح .ديعب ناكم نم نكلو اودانو .ديعي الو يدبي ال نمي اوثاغتساف ٠ . جيجحلا ىلع حبرلا

 مهارتف «نيتلبقلا ىلإ لص نم رجأ الو رجألا نم اوزرحأ دق مهنأ اوأرو «نيتعكرربقلا دنع اولص اهنم
 ريغلف ءانارسخو ةبيخ مهفكأ اوؤلم دقو ءًاناوضرو تيملا نم ًالضف نوغتبي أدجس ًاعكر ريقلا لوح

 نم تيملا نم بلطيو .تاوصألا نم عفتريو .تاربعلا نم كانه قاري ام ناطيشلل لب !هللا

 مل .تايلبلاو تاهاعلا ىلوأ ةافاعمو ,تاقافلا يوذ ءانغإو ,,تابركلا جيرفت نم لأسيو .تاجاحلا

 مث «نيملاعلل ىدهو ًاكرابم هللا هلعج يذلا مارحلا تيبلاب هل ًاهيبشت نيفئاط ربقلا لوح كلذ دعب اونثنا

 78 اورفع مث؟مارحلا هللا تيب دفو هب لعفي امو دوسألا رجحلا تيأرأ . مالتسالاو ليبقتلا يف اوذخأ

 جح كسانم اولمك مث ,دوجسلا يف هيدي نيب كلذك رفعت مل اهنأ هللا ملعي يذلا دودخلاو هابحجلا كلت

 «قالخ نم هللا دنع مهل نكي مل ذإ نثولا كلذ نم مهقالخب اوعتمتساو ,«قالحلاو كانه ريصقتلاب ربقلا

 مهتيأر ولف .نيملاعلا بر هللا ريغل مهنابرقو مهكسنو مهتالص تناكو «نيبارقلا نثولا كلذل اوبرقو

 نيفلختملا ةالغ مشأس اوعجر اذإف ءأظحو أرفاو ارجأ مكلو انل هللا لزجأ لوقيو ًاضعب مهضعب ءىنبم

 ؛ ماع لك كجحب ولو ال لوقيف , مارحلا تيبلا ىلإ فلختملا جحب ربقلا هجح باوث هدحأ عيبي نأ
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 «لابلاب رطخي ام قوف يه ذإ .مهلالضو مهتعدب عيمج انيصقتسا الو مهنع انيكح اميف زواجتن ملو اذه
 .اهفورحب هترابع تهتنا .لايخلا يف رودي وأ

 ربق ةرايز يف «ةيندللا ب بهاوملا» يف ينالطسقلا مامالا مالك نم ائيش انه لقنأ اهيلع مالكلا لبقو
 تاملظ نم هللا هملسو .مالسإلا رونب هبلق رانتسا دحأ لكل رهظيل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 هنع هللا افع ميقلا نبا ةرابع يف امو . مامإلا اذه مالك نم قفدتملا رونلا نيب قرفلا . ماهوألاو كوكشلا
 :دصاقملا رخآ وهو روكذملا هباتك نم رشاعلا دصقملا يف ينالطسقلا مامإلا لاق . مالظلاو ملظلا نم
 نم ٍةِيلَي فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعا : كي فينملا هدجسمو فيرشلا هربق ةرايز يف يناثلا لصفلا
 نم علخنا دقف اذه ريغ دقتعا نمو .«تاجردلا ىلعأ ىلإ ليبسلاو تاعاطلا ىجرأو تابرقلا مظعأ
 نارمع وبأ وهو ةيكلاملا ضعب قلطأ دقو .مالعألا ءاملعلا ةعامجو هلوسرو هللا فلاخو .مالسإلا ةقبر
 بوجو دارأ هلعلو :لاق ةبجاو اهنأ قحلا دبعل «بلاطلا بيذهت» نع «لخدملا» يف هركذ اك يمافلا
 ايف بغرم ةليضفو اهيلع عمجم نيملسلا ننس نم ةمساجإ : ضايع يضاقلا لاقو . ةدكؤملا ننسلا
 مدقت دقو ءاهتليضف : مظعو اهيلإ رفسلاو يو يبنلا ةرايز بلط يف ةريثك ثيداحأ ينالطسقلا ركذ مث
 م ؛ مالك انه ةيميت نبا نيدلا يقت خيشللو : : لاق مث .اهراركتل ةجاح الف باتكلا اذه يف اهركذ

 «كلذ دضب لب تابرقلا نم سيل هنأو ؛ةيدمحملا يوبدلا ةرايزلل لاحرلا دش عنم نمضتي بيجحع
 : ىلاعت هللا همحر لاق مث «نينمؤملا رودص يفشف ماقسلا ءافش يف يكبسلا نيدلا يقت خيشلا هيلع درو
 ملاعم ىلع هرصب عقو اذإف هقيرط يف ِةِئي هيلع ميلستلاو ةالصلا نم رثكي نأ ةرايزلا دارأ نمل يغبنيو
 هدعسيو . هترايزب هعفني نأ يلاعت هللا لأسيلو  ميلستلاو ةالصلا ددريلف هب فرعت امو ةفيرشلا ةنيدملا
 سيقلا دبع دفو ىأر الو ءايكاب ًايشام لجرتيلو هبايث نم فيظنلا سبليو لستغيلو «نيرادلا يف اهب
 تاولص مهيلع كلذ ركني ملف ؛هيلإ اوعراسو اهوخيئي ملو مهلحاور نع مهسفنأ اوقلأ كي هللا لوسر
 ّْ ةنيدملا ىلإ درو امل يرهوجلا لضفلا ابأ نأ ءافشلا يف ضايع يضاقلا هركذ ام انيورو . هيلع همالسو هللا

 ٍ : ًادشنم ًايكاب ىشمو لجرت اهتويب نم برقو ًارئاز
 ابل الو موسرلا نافرعل اداؤف انل عدي مل نم مسر انيأرالو

 ابكر هب ملن نأ هنع ناب نمل ةمارك يثمن راوكألا نع انلزن
 يقيفر يعم ناك 584 ةنس ةنيدملا انمدق امل :لاق ديشر نب هللا دبع ابأ ةمالعلا نأ تئبنأو

 نع انلزن اهوحن وأ ةفيلحلا | اذ انلخد الف .ءدمرأ ناكو .ميكحلا نب , مساقلا يبأ نب هللا دبع وبأ ريزولا

 نمل ًاماظعإو راثآلا كلتل ًاباستحا هيمدق ىلع يثملاب ردابو لزنف ءرازملا برقل قوشلا ىوقو راوكألا

 : لاح لا فصو يف هسفنل دشنأ ءافشلاب سحأف رايدلا كلت لح

 البحلاانل نرثأ امالعأ برثيب انبيبح عوبر نم انيأرالو
 ابرك الو فاخن اسأب الف انيفش اننوفج اناحك ذإ اهنم برتلابو
 ابرق انل تليدأاانعاهدعب نمو املامج نويعلل يدبت نيحو
 ابكر هب ملن نأ اهيف لح نمل ةمارك يثمت راوكألا نع انلزن
 ابرتلااهئطاوسل بح نم مئلنو اهتاصرع يفعمدلا لاجس حسن
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 تاالزو ةركثك ددعت اال ىلشم

 ابيرغلاو قرشلا كلمت ىفك نأولو

 ابنذاهمظعأ راتخملا نع يدعبو

 حاصلا دنع انل حالو 84 ةنسرخآلا عبر يف ةرازلا دصقل ًرئاس تنك او : نالطستلا لاف

 بهو ةيوبنلا راونألا عماول ت تقريف .راونألا كلت ةدهاشل ًاساتقاو ناثآلا كلت ةدهاشمل لاجعتسا

 يلا فرشأ رايد مالعأ اندهش ذإ انبغو انيطق ءةيدمحملا فراعملا تامسن فرع

 مهفرع بيطب تبهابصلا حيرو

 تفتلاو سيعسلا يىداح ايانب قفرت

 دمحم رايد اال! هذه  اهف

 اهفرطواقوش قانعألا تدم دقو

 اهقايتسشا دازف ىوبت نم راد تأر

 قطت ملو مارغلاب تحاب سيعلا اذإ

 حولي زاجحللا ضرأ نم رونلا مأ

 حوفي حابصلا هجو يف ضورلا مأ

 حوريو امل ودغي نمل ةايح

 حوضو نييداولا نيب رونللف
 حوريو يدتغي اهانس كاذو
 حيصي ديدشلا قوشلا نم لكف

 حونت كارألا بضق ىلع مامح

 حومل رايدلا كلت نم رونلا ىلإ

 حوفس نيتنجولايفاهعمدمو
 حوبي سيل بصلل اهق ءافج

 ةميركلا اهابر ةنياعم نم انينادتو اهمالعأو ةنيدملا رايد نم انبرق املو :ىلاعت هللا همحر لاق

 حنملا تادراو تفدارتو .اهراونأ قراوب انرظاونل تدبو .اهراهزأ فئاطل فرع انقشتناو .اهماكاو

 : الثمتم تدشنأ اياطملا نع موقلا لزنو ءاياطعلاو

 كتيتأ

 ال يلامو

 هيطتمأ ىكفيع داوس تلعجح ينأ تددوو ارئاز

 حرفلا نم تضاف فينملا دجسملاو فيرشلا ربقلا ىلع يرصب عقو الو : هنع هللا ىضر لاق

 : تاردجلاو ىرثلا ضعب تباصأ ىتح تاربعلا قباوس

 ًائينه قوشملا مرغملا اهأ
 ارورس نالمبت كينيعل ل

 اجاهتبا رورسلاو دجولا عمج

 المهنا ضيفت نأ يعل رمو
 بحب مهراد هذه

 يقالتلا ذيذل نم كولانأام
 قارفلا موي كادعسأ املاط

 قاوشألاو ناجنألا عيصمجو

 قارهملا اهعمدب ىلاوتو
 ءاقب ام

 ةريثك دئاوفو ثيداحأ ىلاعت هللا همحر ركذ دقو .مامإلا اذه مالك نم انه هلقن تدرأ ام اذه
 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرونملا ةنيدملا لضفو هب ةثاغتساللاو ِةَِي هترايزب قلعتت ةسيفن
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 ىلإ هللا كمحر رظناف .باتكلا اذه نم لحملا اذه ريغ يف اهضعب تركذ دقو ءاهءاش نم اهعجاريلف

 كئلوأ ىلع يلوتسملا مالظلا ةدش ملعت يلجلا قرشملا رهاظلا قحلا اذهو .ىدمهلا اذهو ءرونلا اذه

 . نيعدتمملا

 قحلاو لطابلا نيب قرفلا لامك كل رهظي ميقلا نبا مالكو ينالطسقلا مالك نيب تلباق اذإ تنأو

 ضارمأ نم كقوذ ةمالس الإ كلذ كاردإل كمزلي الو ,نيهاربلا ةماقإل هعم جاتحت ال نيب ًاروهظ

 مل نيمالكلا نيذه ىلع كعالطا دعب تنك نإو .«نيعللا سيلبإ هئايلوأ بولق يف اهثفني يتلا ماهوألا

 كسفن ىلع كباف « «سكعلا نع الضف كاذ حابقتساو اذه ناسحتسا ىلإ ليملل ةيعاد كسفن يف دجت

 ' هيلع هللا لص .نيملعلا بر بيبحو .«نيلسرملا ديس ةبحم نم اهنامرحب . نيبملا نارسخلاب تعءاب اهأل

 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 نمو :هيف لاق الصف «ناطيشلا دياصم» روكذملا هباتك يف داز ميقلا نبا تيل ايو :(لصف)
 ةرايزلاو ةثاغتسالاب نيملسملا ليلضت مهل نسحيو «نيدلا ينولغلا ءاملعلا ضعب ىلإ لوسي هنأ هدياصم

 رمألاو نيملاعلا برل اكرش كلذ يف نإ «ةيناطيشلا هليحب مهيلع لخديو .نيحلاصلاو ءايبنألا روبقل

 نم لك رضأو نيدلا يف ًاشحاف ًاررض كلذب مه ّرضأ دقف ؛ .نيعللا اذه مهيلإ هاحوأ ام فالخ ىلع

 ضعبل نيز مث . ةيميت نبا |مههخيشو يداها دبع نبا هبحاصلو هل عقو امك نيملسملا نم مهنأش هبجعأ

 يف هيلع تقفتا ايف ةيدمحملا ةمألا ةفلاخمب مهعبتي نأ يدجنلا باهولا دبع نباك «نيرخأتملا ءالعلا

 نع تذش ةقرف مامإ رصبيل مهتامم دعب ولو نيحلاصلاو ءايبنألا ميظعتو ةئاغتسالاو ةرايزلا ةلأسم

 هنإ لاقيو سانلا نيب رهتشيلو هيلإ ةبوسنملا ةيباهولا ةقرف يهو .نيملسملا ةعامج تفلاخو ؛نيدلا

 , مهفلاخ نمي ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا يف يلابي الو ءمئال ةمول هللا يف هذخأت ال هنأو ءروسج

 هب ةثاغتسالاو ةرايزلا ةلأسمك ٍِي نيلسرملا ديسب ًاقلعتم رمألا كلذ ناك ولو .نيملسملا عيمج اوناكولو

 مهنأو «ىلاعت هللا ديحوتب لخي كلذ نأ محل نيزو .نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغو مالسلاو ةالصلا هيلع

 . نوكرشم ةمألا روهمجو نودحوملا مهتعدب ىلع ناك نمو مه

 فيكو «هباتك يف اهركذ يتلا هدياصم مظعم نم رضأ يه ةيناطيشلا ةعزنلا هذه نإ : يرمعلو

 هللاو مهنمو ىلاعت هللاب نوكرشم مهنأ دقتعاو . ماوعلاو ءاملعلا نم مالسإلا لهأ روهمج اهب للض دقوال

 دبع يديس لثم مهتيالوب عوطقملا ءايلوألاك هخيش نمو هنم ىلاعت هللا ديحوت ىوقأ مه فولأ فولأ

 الضف مهتمامإو مهتيالو ىلع عمجملا نيملسملا ءايلوأو ,نيدلا ةمئأ نم هريغو ٍيلبنحلا يناليجلا رداقلا

 نيدهتجملا ةمئألاو نيح اصلا فلسلا نم مهقوف نمو نيلماعلا ءاملعلا نم مهنود وه نمع

 هلإ ال نأ : : نودهشي مهو ؛نيكرشملاب مهنع ربعي نأ ميقلا نبال حابأ يذال ام : يرعش تيل ايو

 ىمظعلا ةعافشلا بحاص دوجولا ديس ةرايزل رفسلاو ةثاغتسالا درجمأ هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ

 سيلأ نيملاعلا بر هللاب نيكرشم نيئثيغتسملاو نيرئازلا كئلوأ لعجي دوروملا ضوحلاو دومحملا ماقملاو

 رئاسو نيلسرملا ديس ىلع ةءارجلا عظفأو نيملسملا ىلع يدعتلا دشأو ,نيدلا يف روهتلا حبقأ نم اذه

 نم هحابتسا ام هل حابي ىلاعت هللا ديحوتب لحم كلذ نأ همعز درجمبأ ؟نيحلاصلا هللا دابعو نييبنلا

 .نيقيدصلاو نييبنلاب ةناهتسالاو نيكرشملاب مهنع ريبعتلاو ,نيملسملا ضارعأ
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 مهوراز نم ةيهولأ تدقتعا اهدجوف نيئيغتسملا نيرئازلا كئلوأ بولق ىلع وه علطا لهف
 هراوز نأو نثولاب ريبعتلا ىلع هلمح يذلا بدألا اذه ملعت نيأ نمو ؟نيملاعلا بر هلل مهب اوثاغتساو

 ءاحلصلا نم اهب قيلأ وه نم ىلإ ,اهرخدأو ماقملا اذه يف ةرابعلا هذه نم عظفأ دجوي لهو .هدابع

 مدعو ةدشلا هذه لكب اذكه ةمآلل اهغيلبت نوكي نأ مزلي ةعيرشلا ماكحأ لهو .ماركلا ءايبنألاو

 .ةمألا عيمتل ليلضتلاو ةعيظفلا تارابعلاب ليوهتلا لهو ؟ِةِئك مظعألا مهديسو هللا لسرب ةالابملا

 . ؟ريبك مامإ نع الضف ملاع نع الضف ملسمب قيلي ةعيرشلاو ةقيقحلا ءاملع اهيس الو
 نيكرشملا ءادعأ ىدعأو نيدحوملا ديس وهو هلي يبنلا اذه كلذب ىدتقا نمي ىرت ايو

 هيلع ىوطو هب هللا هبدأ يذلا بدألاو نسحلا قلخلاب لب ,ةعاظفلا هذبم رافكلا بطاخي م .نيرفاكلا

 ظيلغ ًأظف تنك ولوإ» :ىلاعت لاقو [4 :ملقلا] «ميظع قلن ىلعل كنإو»ط :ىلاعت لاق . هتلبج
 يف مالسلا امههيلع نوراه هيخأو ىبومل ىلاعت لاقو .[ 4 : نارمع لآ] #كلوح نم اوضفنال بلقلا

 هذه ميقلا نبا سبتقا نيأ نمف 4 : هط] «ىشْخِي وأ ركذتي هلعل نيل ًالوق هل الوقفط نوعرف قح

 ةنسلا لهأ ىلع هتارابع نإف . ةيميت نبا مامإلا هخيش نم اهسبتقا هنأب بيجي هلو ءاهم هبدأ نمو بادآلا

 نباو ميقلا نبا : هيذيملت ةرابع تناكف .ةعنشلا ةميظعو ةعزنلا ةديدش ةعدبلا نم هب ىتأ امل نيفلاخملا

 نيثيغتسملاو نيرئازلا .نيملسملا مومع ىلع عينشتلا ةدش يف اهارجم ةيراجو اهارسم ةيراس يداحلا دبع

 مهوقحلاو نيدلا نم كلذب مهوجرخأ ىتح ,نينمؤملا ةماعو نيفراعلا ءايلوألاو ,نيلماعلا ءاملعلا نم

 امو تايآلاو ثيداحألا نم اهم اولدتسا يتلا مهلئالدو ءاهب اوربع ىلا مهتارابع نم ريثكو ,نيكرشملاب

 لهأ مومع دنع ملسم وه لب .نيملسملا نم دحأ كلذ ركني الو .«قدصو قح تارابعلا نم اهب قحلأ

 نينمؤملا ريمأ مهقح يف لاق نيذلا جراوخلاب كلذ يف مههبشأ امو ءالطاب اهب اودارأ مبنكلو مالسالا

 .لطاب اهم ديرأ قح ةملك : هلل الإ مكح ال : نولوقي مهعمس امل ههجو مركو هنع هللا يضر يلع انديس

 هذه لهأ نم مهتلكاش ىلع ناك نمو يداحلا دبع نبا هبحاصو ةيميت نبا هخيشو ميقلا نبا اذكهو

 .ةرايزلل رفسلاو ةثاغتسالا ةلأسم يف نيملسملا نم مهادع نم ىلع جراوخلا مكح يف مه نم ةعزنلا

 اهنم اهتمهف يتلا اهلماحم ريغ ىلع اهولمح مهنكلو ,ةحيحص تارابعو ثيداحأو تايآ نوركذي مهف
 اك نينمؤملا ةملك اوقرفو :نيملسملاو ءالساإلا هب اوذآو هوعدتبا ام لع لئالد اهوذختاو ةيدمحملا ةمآل

 اهب ديرأ قح يه هذه مهلئالدف ,تقولا كلذ يف نيملسملا رئاسو هنع هللا يضر يلع عم جراوخلا لعف

 قحلا طلخب تاييومتلاو تاسيبلتلا يف ًاييظع ًءانتعا مط دجو مهبتك يف مهمالك لمأت نمو .لطاب

 ثيداحألاو تايآلا اولقنو هوركنأ ام عيمجب نولئاق مهوفلاخ نيذلا ءاملعلا نأ معزو «لطابلاب

 ريغلا قحلاب اهوطلخو اهبكترم ىلع اوعنشو اهوركذ ىلا ماكحألا كلت مظعم نأ لاحلاو .هعنمب

 نإ : ماغطلا ةبلطلا نم مههابشأو ماوعلا ىلع نوسبلي مهنكلو .ةئسلا لهأ قافتاب ةعونمم يه عونمملا

 اذكب نولئاق مه ةئاغتسالاو ةرايزلا عنم نم اهوعدتبا يتلا عدبلا كلتب مهنوفلاخي نيذلا ةنسلا لهأ

 نيجهتل ةحيحصلا ثيداحألاو ةحيرصلا تايآلاب اهيلع نودهشتسيو ءاعرش ةعونمملا رومألا نم اذكو

 مهتفلاخمب اوأطخأ ةمألا روهمجو ةئسلا لهأ نأ سانلل نوليخيف .ةقيقحلا فرعي ال نم دنع كلذ

 لئاسملاب مهمعزب ةنسلا لهأ أطخ اوتبثيل قافتالاب ةعونمم يه ىتلا لئاسملا كلت يف .ةئسلاو باتكلا
 زيمي الف .قلخلا ىلع نوسبليو اذه اذه نوطلخيف ةئاغتسالاو ةرايزلا منم نم اهوعدتبا يتلا ىرخألا
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 ىلاعت هللا عرش غيلبت يف ةنايخلاو سيبلتلا حبقأ نم يرمعل اذهو . قحلاو لطابلا نيب هل ةفرعم ال نم

 ذاختا عنمب ةنوحشم ةئسلا لهأ بتك هذهو هب قلخت نم سئبو .ءىبسلا قلخلا سئبف .هقلخ ىلإ
 نم ريثك كلذ ركذ دقو .هعنمب ةئسلاو باتكلا درو امم كلذ ريغو ًادايعأ اهذاختاو دجاسم روبقلا
 كو نيلسرملا ديسب نيثيغتسملاو نيرئازلا ىلع عينشتلل ىنعم الف باتكلا اذه يف هلقن مدقتو .ءايلعلا

 يتلا اهلماحم ريغ ىلع اهلمحو ثيداحألا كلتب كلذ ىلع داهشتسالاو .نيحلاصلاو ءايبنألا نم هريغو

 ضعب نم كلذ نم ءىبش عوقو ضرفبو «مالسإلا لهأ نم دحأ هلعفي ال هوركذ امم ريثكو ءامل تعضو

 هركذ امت ريثكو .عقاو ريغ هنأ عم فاوطلاو دوجسلاك كلذ نم مهعنمب ءاملعلا حرص دقف نيلهاجلا

 .ليوهتلاو عنملاب هيف هل هجو ال ةعيظفلا هظافلأب هل سانلا باكتراب لوهو .ةعينشلا ةقباسلا هترابعب

 ميظعت يف ةغلابملاو ةثاغتسالاو ةرايزلل رفسلاك .ليلضتلاو ةئطختلاب هلعاف يمري نم لاضلا ءىطخملاو

 . بيحنلاو ءاكبلاو لكك فيرشلا هريق نم برقلا دنع باودلا نع لوزنلاب هعم بدألاو ِديِكَي ىبنلا

 : ليق دقو «ةبارغلا نم كلذ يف ءىش ّيأو كي هيلإ ًاقوشو هل ةبحم

 مهذقنمو مظعألا مهبيبحو مركألا مهيبنل نينمؤملا ةبحمب فيكف ةيويندلا ةيداعلا ةبحملا يف اذه

 قلخلا لضفأو نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديس .معنلاو ننملا عاونأ مهيلع ضيفملاو منهج ران نم
 يف مهرذعي ىتح ٍةِلَؤ لوسرل ةبحملا كلت ىلع هبلق وطني مل لجرلا اذه نكلو كي دمحم انديس نيعمجأ

 بيحنلا نم اولعف ام لعفل هبلق اهيلع ىوطنا ول ذإ «بيبحلا رايد نم مهبرق دنع بيحنلاو ءاكبلا
 ديس ةرايز يف مهبادآ نسح روهظو اذه لك عمو .ءارهلا لوقلاو دسافلا مالكلاب مهمري ملو ءاكبلاو

 تاحابملا نم كلذ لعجي نأ ناطيشلا هعدي مل ةميظعلا ةليضفلاو ةبقنملا هذه نم وه هدرجتو « مهبابحأ

 هرايد نم برقلا دنع مهماود نع لوزنلاب مهبدأتو مهءاكب لعج ىتح ِيِكو تاداسلا ديسل نيبحملل

 تارابعلا جمسأب مهنأش يف ربعي ذخأو «ماثآلا ربكأو يصاعملا مظعأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 يذلا نايذهلا نم كلذ ريغو نمحرلا ليبس يف ال ناطيشلا ليبس يف عومدلا كلت نإ :لوقيو ةنجهتسملا

 نظأ الو .ناثوألا دابعك كلذب مهلعجو انثو فيرشلا ربقلا هلعج هشحفأ نمو .ناطيشلا هيلإ هاحوأ

 نيلضملا نيلاضلا نيعدتبملا ةعامج نم ملع ىلع مهلضأو هللا مهذخ نم ريغ نيملسملا نم ادحأ نأ

 ةحاقولا هذه ىلع هأرج يذلاو .نارسخلا دشأب اهم ءاب دق هنأ دقتعي الو ةثيبخلا هذه هتارابع ىلع علطي

 هللا نوضري كلذب مهنأ مهيلع سيلبإ .سيبلت ناميإلا لهأ نم دحأ هخيش لبقو هلبق اهبكتري مل يتلا

 .ناطيشلل ةبعلم كلذب اوراص مهنأ اوملع امو ,نمحرلا ديحوت نع هب نوماحي مهنأل ,هلوسرو ىلاعت

 ىلع نومكحي الو مهتايح لاح رافكلا نم مهريغو دوهيلاو ىراصنلا ةرايزل رفسلا نوعنمي ال مهو

 لقأ نيعدتبملا نيفلاخملا ءالؤه دنع اتاومأ نيحلاصلاو ءايبنألا ةجرد نوكتأ ,كرشلاو رفكلاب مهرئاز

 لبق ينإ ميظعلا هللاب مسقأو [7 :رونلا] # ميظع كاتب اذه كناحبس# ىراصنلاو دوهيلا ةجرد نم

 كلذ ىلع ءىرتجي املسم نأ دقتعأ نكأ مل ِةلكَي يبنلا نوؤش يف بابلا اذه ين مهمالك ىلع يعالطا

 ولو اهركذ ىلع رساجتأ الو مجحأ مث اهيلع درلا يف ركفتأ ةعينشلا تارابعلا كلت ىلع تعلطا ذنم ينإو

 ببسب يدنع حجرت مث ءاهتعانشو اهتعاظف ةدشل اهرشن ةدايز يف ًاببس نوكأ نأ نم ًافوخ اهيلع درلل
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 0 ا عياب لع هيلو اهتم ءيشركذ عوزل سانلا نيب بتكلا هلم راشتنا

 ليخ ذإ .ريبخ + لالضإلا قرطب فراع ريبك ناطيشل ةحيبقلا عدبلا كلت هلل نيز يذلا ناطيشلا نإ
 الو هئايفصأو ىلاعت هئايبنأ ىلع دسافلا لابخلا اذهب مهأرجف ىملاعت هللا ديحوت نع ةاماحم كلذ ين نأ مه

 هيلإ مهم لسوتلاو ةثاغتسالاو مهروبف ةرايز ىلإ رفسلاو مهميظعت نأ مهمثنوأو دك مظعألا هبيبح اهيس

 ىحوأو .نايذهلاو ناتهبلا نم ناطيشلا مهيلع هالمأ ام رخآ ىلإ لجو ّزع هديحوتو هميظعتب لخي ىلاعت

 نم كلذب هلالض هللا ردق نم اهب اولضأو مهبتك يف اهورطس تاطلاغمو تاسيبلت كلذ تابثإل مهيلإ

 مهيلع هالمأ ام يه ةقيقحلا يفو . مهمالك نم رهاظلا يف تاسيبلتلاو تانايذهملا كلت تناكو .سانلا

 نم هيلع تلمتشا امو نأشلا اذه يف مهتارابع يف ققد نمو «سانخلا ساوسولا كلذ مهيلإ هاحوأو

 هالمأ امم يه امنإو ,ةميلسلا مهراكفأ جئاتن نم تسيل اهنأب كشي ال تاروهتلاو تاهرتلاو تاقامحلا

 رباكأ نم امهو ءميقلا نبا مامإلاو ةيميت نبا مامإلا لثم نأ قدصي نمف الإو «نيعللا كلذ مهيلع

 امه امهو .ناطيشلا لمع نم هنأ كش ال يذلا نايذهلا كلذ امهيلع جوري نيدلا ةمئأو نيملسملا ءإ ءاملع

 اذإو هللا همصع نم الإ موصعم ال نكلو «ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلل اعمجو أظفحو ةفرعمو ًالمعو ًايلع

 الو لمعلاو ملعلا ةرثك هعفني ال هتياوغ نم همحي لو هقلخ نم دحأ ىلع ناطيشلا ىلاعتو هناحبس طلس

 مهنإف «ةعدتبملا ىرخألا قرفلا ةمئأ نم عقو ام كلذ نم «للزلاو أطخلا ىلإ هنم برقأ دحأ نوكي

 .ءاوهألاو لالضلا قرط اوكلسف ناطيشلا نم مهملسي مل ىلاعت هللا نكلو ءاملعلا رباكأ نم اوناك

 عينشتلا ىلع كئلوأ نم أرجأ هتعامجو وه ناك نإو ةعينشلا عدبلا ةلمج نم يه هذه ةيميت نبا ةعدبو

 . مقلا نبا هعنم ام در يف لصف

 نيحلاصلا هدابعو هئايبنأب هل نيعفشتسملا تاجاح ءاضق يف ٠

 ىلاعتو هناحبس برلا سايق «نافهللا ةثاغإ» روكذملا هباتك نم ١١7 ةحفص يف هعنم نأ ملعا

 مالكلا لاطأو اهب سانلا ىلع هومو اهفرخز يتلا تارابعلا كلتب محل مهصاوخب ةعافشلا يف كولملا ىلع

 ةاكشمك هرون لثم» :ىلاعت هلوقب نآرقلا يف عقاو وهو .هيبشتلا ليبق نم كلذ نأل , عونمم وه اهيلع
 ؟ىلاعت هللا نم كولملا نيأ كلذكو ؟يملاعت هللا رون نم حابصملا رون نيأو ["6 :رونلا] # حابصم اهيف

 هئامسأ نمو ؟ةرخآلاو ايندلا رومأ يف ًاعئاش ادورو ةّئسلاو باتكلا يف دراو وهو هيبشتلا اذه عنمي فيكو

 . كيلملاو كلملا ىلاعت

 كلملا انأ» : هلوقو «كلملاب ةسدقملا هسفن ىلاعت هفصو ةيسدقلا ثيداحألاو تايآلا نم درو دقو

 نإف «ليبقلا اذه نموه امنإ هتقيقح ملعن ال ءاوتسا شرعلا ىلع ىلاعت هؤاوتساو «يريغل مويلا كلم ال

 زع هتمظع اوفرعيل هقلخب ىلاعتو هناحبس هنم ةمحر كلذ لكو .كلملا ريرس وه برعلا ةغل يف شرعلا

 ةمظع نيب ةبسانم ال ناك نإو مهنومكحي نيذلا كولملا ةمظع نم مهسوفن يف ام ىلع سايقلاب لجو
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 هعنم ىلع ميقلا نبا لمح امنإو .ًاعرشالو ًالقع ال هنم عنام ال اذهو «ىلاعتو هناحبس هللا ةمظعو كولملا
 نم هدنع نيبرقملا هديبع صاوخب ىلاعت هلل ةئاغتسالا زاوج ديفي كلذ نوك هنيجهت يف ةرابعلا ةلاطإو

 نيح ةمايقلا موي نوكي ليثمت الو هيبشت ريغ نم هنإف هلي مظعألا هبيبح ايس الو ,نيحلاصلاو ءايبنألا
 ال رابجلا انأ كلملا انأ» ذئموي ىلاعت هللا لوقي ذإ ءكلذ درو امك مظعألا ريزولا ةلزنمب ةعافشلا
 يف :ماهفألا ءالجد» هباتك يف سايقلا اذه ساق هسفن ميقلا نباو «يريغ دحأل مويلا كلم
 ىلع ةالصلا دئاوف يف رشاعلا بابلا يف هنع هتلقن امك «مانألا ريخ دمحم ىلع مالسلاو ةالصلا لضف
 ءروكذملا هباتك يف دئاوفلا نم هركذ ام هنع تلقن ذإ «نيرادلا ةداعس» يباتك يف اهتارمثو دي يبنلا
 ءاعدو .ءاعد ىه دبعلا نم كي هيلع ةالصلا نأ نوثالثلاو ةعساتلا ةدئافلا : ىلاعت هللا همحر هلوقوهو
 ءاعد اذهف ءرابغلاو ليللا يف هبوني امو هتامهمو هجئاوح هلاؤس :امهدحأ : ناعون هبر نم هلاؤسو دبعلا
 هفيرشت يف ديزيو هبيبحو هليلخ ىلع ينثي نأ هلاؤس يناثلاو .هبولطمو دبعلا بوبحمل راثيإو لاؤسو
 بلط ىلع كلذ رثآ نمف ؛ هلوسرو كلذ بحي ىلاعت هللا نأ بير الو .هتعفرو هركذ هراثيإو هميركتو
 ىلع هلوسرو هللا هبحي ام رثآ دقف هدنع اهرثآو هيلإ رومألا بحأ نم بولطملا اذه ناكو هباحمو هجئاوح
 ىلع هللا هرثآ هريغ ىلع هللا رثآ نمف لمعلا سنج نم ءازجلاو هاوس ىلع هباحمو هللا رثآ دقف وه هبحي ام
 ةلزنملاو مهيلإ برقتلا اودارأ اذإ مهئاسؤرو مهكولم دنع هنودمتعي سانلا اج ا اذه ريتعاو .هريغ
 يف ديزي نأ هولأس |ملكو .هيلإ هتيعر بحأ هنوملعي نم ىلع معني نأ عاطملا نولأسي مهنإف ,مهدنع
 ةدارإ هنم نوملعي مهخأل مهترظحو هنم مهيرق دادزاو هدنع مهتلزنم تلع هفيرشتو هماركإو هئابح

 هماعنإ هيلع متي نأ ةبغرو ًالاؤس هل مهدشأ هيلإ مهبحأف هبوبحمل ميركتلاو فيرشتلاو ماعنإلا
 . هناسحإو

 وهو هنم هجئاوح بلاطلا ةلزنمو عاطملا دنع ءالؤه ةلزنم نوكت الو سحلاب دهاشم رمأ اذه
 بوبحم مركأل هلجأو بحم مظعأب فيكف ؛ةدحاو هيلع ماعنإلاو هبوبحم فيرشتو هلاؤس نم غراف
 نمؤملا يفكل هدحو بولطملا اذه الإ ِةيِلَي هيلع ةالصلا دئاوف نم نكي ملولو هل هير ةبحمب هقحأو

 هيبن ىلع ةالصلاب هيلإ برقتلاب ىلاعت هللا نأش اهب ساق يتلا هذه هترابعل رظناف . هترابع تهتنا افيرشت
 كلذ عنم فيكف «هنوبحي نم جئاوح ءاضق مهلاؤسب كولملا ىلإ برقتلاب لَك مظعألا هبيبحو مركألا
 ةيبصع ال نيح هنم عقو لعفلاب هنم هلوصحو كانه سايقلا اذه زيوجت نكلو « ضقانتلا نيع اذه ءانه
 هتغزنو ةموؤشملا هخيش ةعدب هرصن نأ ىأر انهو .كلانه ايف اهترصن ديري ةعدب الو كلذ نم هعنمت
 يف همالك ضقان ام مالكلا نم هيف ركذف . سانلا نيب هنيجهتو سايقلا اذه راكنإ نم امل دب ال ةمومذملا

 . ماركلا ءايلوألاو مالعألا ءاملعلا نم هريغ ًاضيأ ليثمتلاو سايقلا اذه لمعتسا دقو «ماهفألا ءالجو»

 يديس ربكألا خيشلا لوق كلذ نمو .ريجحت الو ضارتعا الو ريك ريغ نم مهتارابع يف دجوي وهف
 ديع يديس هنع هلقن |[ى «ةيكملا تاحوتفلا» نم ةئاثالثو نيعبسلا بابلا يف يبرعلا نب نيدلا ىيحم

 الو مظعألا ناطلسلا وه ىلاعت قحلا ناك ال :|مهنع هللا ضر «رمحألا تيربكلا» يف ينارعشلا باهولا
 نأ ةبترملا تضتقا نااكملا لبقي ال ىلاعت هنأ عم تاجاحلاب دصقي ىتح هيف نوكي ناكم نم ناطلسلل دب
 هدابعب ةمحر كلذ لك هنم جئاوحلا بلطو ءاعدلاب دصقي ىتح هيلع ىوتسا هنأ ركذ مث ءاشرع قلخي

 .ه ا مهلوقعل الزنتو

١ 



 لاق : لاق «ءافنحلا كلاسم» يف ينالطسقلا مامإلا نع «نيرادلا ةداعس» يف هتلقن ام كلذ نمو

 . «ةنسلاب سملتلا يف ةنملا حنم» هباتك يف يطساولا يرمغلا رمع نب دمحم ىديس فراعلا مامإلا

 اليل ةموادملا ليبس ىلع هرمأ ءادتبا يف كلاسلا قح يف دكأتت و يبنلا ىلع ةالصلا نأ ملعا

 ,راكذألا نم اهريغ نودب بابرألا بر نم برقلا بلطو قيرطلا يف هكولس ىلع هل نوع كلذو ًاراهنو

 هيلع انل ليلدلاو «ىلاعت هنيبو اننيب ةطساولا وه كي هنإف ىلاعت هللا ىلإ ةيادحلا بابل حتف كلذ نإف

 ببسلاوه ةطساولا نإف ؛ .هيلإ طسوتملاب قلعتلا ىلع مدقتم ةطساولاب قلعتلاو لجو ّرع هب انل فرعملاو

 مهمر نيبو قلخلا نيب ةطساولا ٍةْتَي وهف ءبرقلا لزانم ىلإ ةليسوو ميظعلا كلملا ىلع لوخدلا يف

 ِيِلَع هيلع صرعت مهطاعأ عيمج نأو يلع هنم ءايلوألاو ءايبنألا نم قلخلا عيمج دذم نأ ملعاو

 . دئاوفلا ةريثك اهنإف اهعجاريلف اهءاش نمو .هترابع رخآ ىلإ كلذ يف ببسلا هنإف رجأ لك يف ل هلو

 راونألا حقاول» ةامسملا ىربكلا دوهعلا يف ينارعشلا باهولا دبع يديس هللاب فراعلا لاقو

 . يك هللا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا نم راثكألا بلط دهع يف «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا

 نم هلي يبنلا ىلع ةالصلا قيرط نم ىلاعت هللا ةرضح ىلإ لوصولا قيرط نأ يخأ اي ملعا
 لاحملا مار دقف ىلاعت هللا ةرضح لوخد بلطو هب ةصاخلا ةمدخلا ٍدَي همدخي مل نمف .قرطلا برقأ

 اذإ حالفلا مكح همكحف «ىلاعت هللا عم بادآلاب هلهجل كلذو لخدي نأ ةرضحلا باجح هنكمي الو

 لَو هللا لوسر ىلع ةالصلا نم راثكإلاب يخأ اي كيلعف . مهفاف ةطساو ريغب ناطلسلاب عاتجالا بلط

 نم فالخب ًادبأ يلاولا هل ضرعتي ال ركس اذإ هدبعوأ ناطلسلا مالغ نإف ٠ اياطخلا نم اماس تنكولو
 ةعامح طئاسولا ةرئ اد نم لخدي الو مهريغو هديبعو ناطلسلا مادخن ىلع هسفن ىريو هل ًامالغ نكي م

 ركس اذإ يلاولا مالغل ضرعت ادحأ طق انيأر امو .طئاسولا ةيامح رظناف .هنوبقاعيو هنوب رضي لاولا

 ًاماركإ ةمايقلا موي ةينابزلا مه ضرعتي ال ِةَي يبنلا مادخ كلذكف «يلاولل اماركإ ادبأ

 دانتسالا مدع عم ةحلاصلا لامعألا ةرثك هعفنت ال ام ريصقتلا عم ةياحلا تعفن دقف قي هللا لوسرل

 هنع اهتلقنو قو يبنلا ىلع ةالصلا دئاوف هنع هللا يضر ركذ مث «صاخلا دانتسالا ٍدِكك هللا لوسر ىلإ

 يف هنع هللا يضر لاقو : هصن ام «نيرادلا ةداعسو نم ِةِلَي هب ةئاغتسالا لصف يف هنع تلقن مث ى كانه

 نأ دعب الإ ائيش ىلاعت هللا لأسن ال نأ يي هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ ,ىربكلا دوهعلا»
 هللا يضر ةشئ ةشئاع تلاق دقو ةجاحلا يدي نيب ةيدحلاك كلذو لك يبنلا ىلع لصنو ىلاعت هللا دمحن

 ىلع انيلص اذإو ءانع يضر ىلاعت هللا اندمح اذإف ءابدي نيب ةيدحلا ةجاحلا ءاضق حاتفم :اهنع

 «ةليسولا هيلإ اوغتباو# :ىلاعت لاق دقو ةجاحلا كلت ءاضق يف ىللاعت هللا دنع انل عفش خلك يبنلا
 لالدإو .مكاحلا دنع برق هل نم ةطساو نم اهيف كل دب ال اهدجت ماكحلا تويب لمأتو [70 :ةدئاملا]|
 . كلذ ىلإ لصت مل ةطساو الب هيلإ لوصولا تبلط كنأ ولو ,.كتجاح ءاضق يف كل يشميل هيلع

 فرعأو كلملا اهب بطاخي يتلا ظافلألاب فرعأ وهف كلما نم ًابيرق ناك نم نأ كلذ حاضيإو
 نيأ نمو ءانجئاوح ءاضقل ةعرسو مهعم بدألل كولس طئاسولاب انلاؤس يفف « جئاوحلا ءاضق تقوب
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 اذإ :لوقي هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمس دقو ؟ٌلجو ّزع هللا باطخ بدأ فرعي نأ انلاثمأل
 نإف اذكو اذك انل لعفت نأ دمحم قحب كلأسن انإ مهللا : : اولوقو ِةِكَو دمحمب هولأساف ةجاح هللا متلأس

 لأسيف اذكو اذك ةجاح يف كقحب ىلاعت هللا لأس ًانالف نإ هل لوقيو كك لوسرل كلذ غلبي اكلم هلل

 مكلاؤس يف لوقلا كلذكو لاق .دري ال ِدْيلَي هءاعد نآل .«باجيف ةجاحلا كلت ءاضق يف هبر فَي يبنلا

 تهتنا . ميكح ميلع هللا ةجاحلا كلت ءاضق يف هل نوعفشيف مهغلبي كلملا نإف .هئايلوأب ىلاعت هللا

 نبا مامإلا هعنم يذلا هيبشتلاو سايقلا اذه زاوج تابثإل ةيافك اذه يفو «ينارعشلا مامإلا ةرابع
 . «ماهفألا ءالجو» هباتك يف هسفن وه هلمعتساو «ناطيشلا دياصم» اذه هب هباتك يف ميقلا

 ةعنقملا ةلدألا ىوقأ نم يه هنع هللا يضر لبنح نب دمحأ مامإلل ةرابع تيأر اذه يتباتك دعب مث

 نبا مامالل «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» باتك يف ةروكذم يهو ,.هيبشتلا اذه زاوج يف هريغو ميقلا نبال

 هللا انفصو امل ةيمهجلا تلاق :لاق هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نأ يهو .مايألا هذه يف عوبطملا ةيميت

 ىراصنلا لوقب متلق دقف .هتمظعو هللاو .هتردق هللاو ءهرونو هللا نأ متمعز ذإ تافصلا هذبم ىلاعت

 هرونو لزي ملو .هتردقو لزي مل هللا نإ لوقن ال انلق هتردقو لزي ملو ءهرونو لزي مل هللا نأ متمعز نيح
 ىتح ادبأ نيدحوم نونوكت ال لاقف .ردق فيك الو ردق ىتم ال هرونو هتردقب هللا لزي مل لوقن نكل
 هتافصب لزي مل هللا نإ انلق اذإ نكلو .ءيش الو هللا ناك دق لوقن نحن انلقفا .ءيش الو هللا ناك اولوقت

 هذه نع انوربخأ انلقف ًالثم كلذ يف مهل انبرضو «هتافص عيمجب ًادحاو أِإ فصن امنِإ سيلأ اهلك

 عيمجب ةلخن تيمسو دحاو مسا اهمساو رامجو صوخو فعسو فيلو بركو عذج اهل سيلأ ةلخنلا
 نم تقو يف ناك دق هنإ لوقن ال دحاو هلإ هتافص عيمجب ىلعألا لثملا هلو ىلاعت هللا كلذكف ءاهتافص
 نم تقو يف ناك دق لوقن الو ءزجاع وه ةردق هل سيل يذلاو .ةردق قلخ ىتح ردقي ال تاقوألا

 ارداق ًاملاع هللا لزي مل لوقن نكلو .لهاجوه ملعي ال يمذلاو لع هسفنل قلخ ىتح ملعي ال تاقوألا

 نمو ينرذإ» :لاقف يموزخملا ةريغملا نب ؛ ديلولا همسا ًارفاك الجر هللا يمس دقو فيك الو ىتم ال ًاكلام
 ناتفشو ناسلو نانذأو نانيع هل ًاديحو هاهس يذلا اذه ناك ٍلقو ١١[« :رثدملا] «ًاديحو تقلخ
 . ىلعألا لثملا هلو هللا كلذكف .هتافص عيمجب ًاديحو هللا هامس دقف .ةريثك حراوجو نالجرو ناديو

 يذلا هيبشتلا لعجي مل هارت تنأف .هفورحب دمحأ مامإلا مالك ىهتنا .دحاو هلإ هتافص عيمجب وهو
 رفاكو ةلخنلا وهو .دامجب هيبشتلا كلذ لعج امنإو .ءارزو هل كلم ىلاعت هللا كلذكف .هلوقب ههبش

 برض زوجي الفأ ؛ ةيلعلا هتافصو ىلاعت هلل الثم رفاكلاو دامجلا برض زاج اذإف ةريغملا نب , ديلولاوهو

 كلذ زاوج نإ يرمعلو ؟مهصاوخو مهئارزوو ايندلا كولمب نيح اصلا هدابعو هئايبنأو ىلاعت هلل لثملا
 ةعدبلا كلت ةرصن يف هاوه نكلو .همهف ةقدو هملع ةرفو عم ميقلا نبا لثم هيف ددرتي نأ نم حضوأ
 . ملعأ هللاو تملع (ى «ماهفألا ءالج» يف هلمعتسا هسفن وه هنأ عم كلذ نع هل اباجح ناك

 يف «نافهللا ةثاغإ» شماه ىلع عوبطملا «نيترجهلا قيرط» هباتك يف هسفن ميقلا نبا لاق دقو
 يهو ىلوألا ةقبطلا :ةقبط ةرشع ناث مهو ءاهيف مهتاقبطو ةرخآلا رادلا يف نيفلكملا بتارم لضف
 نوفطصملا مهو هلسر هيدل ىفلزلاب مهصخأو هللا ىلع قلخلا مركأف ةلاسرلا ةبترم قالطإلا ىلع ايلعلا
 ىلع ءانمأ مهلعجو هيحول مهصتخا هناحبس هللا نأ مهفرشو مهلضف يف يفكيو : لاق نأ ىلإ هدابع نم

 هملك نم مهنمو اليلخ هذختا نم مهنمف هتامارك عاونأب مهصخو هدابع نيبو هنيب ةطساوو هتلاسر
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 الو مهقيرط نم الإ ًالوصو هدابعل لعجي مو ؛تاجرد مهرئاس ىلع ايلع اناكم هعفر نم مهنمو ءًايلكت

 ةليسو هيلإ قلخلا برقأ مهف .مهيديأ ىلع الإ ةماركب ادحأ مركي مو .مهفلخ الإ هتنج هتنج ىلإ لوخد

 . هيلع مهمركأو هيلإ مهبحأو ةجرد هدنع مهعفرأو

 مهبو عيطأو دبع مهمو هللا فرع مهو مهيديأ ىلع دابعلا هلان امنإ ةرخآلاو ايندلا ريخف ةلمجلابو

 مكل عرشو : ىلاعت هلوق يف نوروكذملا مهنم مزعلا ولوأ ةلزنم مهالعأو ضرألا يف ىلاعت هباحم تلصح
 :ىروشلا] «ىبسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ ائيحوأ يذلاو احون هب ىصو ام نيدلا نم

 . مهلضفأو مهمتاخ ىلإ اهودري ىتح ةعافشلا رودت مهيلعو قئالخلا نم ايلعلا ةقبطلا مه ءالؤهو [ ١1
 .اهلحو اهلهأ مه ىتلا ةليمجلا فاصوألا هذهب مهفصي هسفن وه ناك اذإف هللا همحر هترابع تهتنا
 ايندلا ريخخ نأو ةليسو ىلاعت هيلإ قلخلا برقأ مهنأو هدابع نيبو ىلاعت هنيب ةطساو مهنأب اهيف حرص دقو
 عنم يف ةيميت نبا هخييش عبن يتح كلذ دعب هل ىرج يذلا ايف :مهيديأ ىلع دابعلا لان امإ ةرخآلاو
 مهجئاوح ءاضق ىلإ ةليسوو لجو ْزع هنيبو دابعلا نيب ةطساو مهلعجو ىلاعت هللا ىلإ مهب ةئاغتسالا

 هترابع يف عقاولا هضقانت اذه هضقانت لثمو ؟اضقانت ميقلا نبا نم اذه دعي الفأ ؟ةيورخألاو ةيويندلا
 فاصوأ يه اهركذ يتلا نيرئازلا فاصوأو «نئولاب رازملا ربقلا نع اهب ربع يتلا ةعينشلا ةقباسلا
 وهو وهل هيبن ءاعد باجتسا دق ىلاعت هللا نأ اهيف ركذف ةينونلا هتديصقب قحلا عبتا دقو كي هراوز

 تايبأ هذهو لَو هءاعد هللا باجتساف «دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 : ىلاعت هللا همحر لاق . ميقلا نبا

 نايدلاب كرشلا راذح اديع  هريق ريصن نأ اناخ دقلو
 ناثوألا نم انثو همض دق يذلا ريقلا لعجي ال نأب اعدو
 ناردج ةثالثشب هطاحأو  هءاعد نيملاعلا بر باجأف
 نايصو | ةيامحو ةزع | يف _هئاعدب هؤاجرأ تدتغا ىتح

 وا

 ةالصلا مهيلع لسرلاو ءايبنألل ةقباسلا هترابع يف اهركذ يتلا ةليمجلا فاصوألا عيمجو
 حرصم وهو .نيئيغتسملا جئاوح ءاضقل ىلاعت هللا ىلإ مهب ةثاغتسالا ةبترمل مهلهؤت اهنأ كش ال مالسلاو
 هنيد غيلبت يف هقلخل ةطساو ىلاعت مهلعج [ىف ء«مىلاعت هللا ىلإ مهطئاسوو سانلا ةليسو مهنأب اهيف
 درف لك ىلإ هنيد ماكحأو هعئارش ىلاعت هللا غلبي مل ملف الإو .مهجئاوح ءاضق يف هل ةطساو مهولعج

 ىلإ هوغلب مهو مهعرش مهيلإ ىحوأ ًالسر مهيلإ ىلاعتو هناحبس لسرأ لب ةطساو الب سانلا دارفأ نم
 نيبو هنيب طئاسو ىلاعت هللا مهلعج هلجأل يذلا ببسلاف .هقلخ نيبو هئيب طئاسو مهلعجف سانلا

 ام تلق نإف مهجئاوح ءاضق يف مهبر نيبو مهنيب طئاسو مهنولعجي سانلا اعد يذلا ببسلا وه هقلخ

 برقو مهدادعتساو مهتاجرد بسحب ىلاعت هللاب مهتفرعم ملعأ هللاو وه تلق ؟ببسلا كلذ وه

 بادآب مهتفرعمو لجو رع هلل مهتعاط ةرثكو مهئافص لايك ىلإ رظنلاب ىلاعت قحلا نيبو مهنيب ةبسانملا

 ان ديس مهالعأ تاجرد مهو ءايبنألا مهلجأ ناك كلذلو «سانلا رئاس فاللخب ىلاعت هل ةيدوبعلا

 يف مهنود وه نمل كلذ يف طئاسو نونوكي مهنوك عمو .نوحلاصلاو ءايلوألا كلذ يف مهلثمو دي دمحم

 هللا ىدل مهل طئاسو ءايبنألاك كلذ يف مهقوف وه نم نوذختي ةيدوبعلا بادآ ةفرعمو ةعاطلاو ءافصلا

 ,«ظّغ



 يف درو امك ةمايقلا موي مهل ةطساو لي ًادمحم انديس مظعألا مهديس نوذختي ءايبنألا نأ امك ىلاعت

 كتليسو وهو وي هنع كهجو لوحت ملو روصنملا رفعج يبأل كلام مامإلا لوقو ,ةعافشلا ثيدح

 ىلاعت هللا عم بدألا لاك نم وه اضيأ سانلا نمو اعيمج مهنم كلذ نأ كش الو ؟مدآ كيبأ ةليسوو

 ىلاعت هللا ىلإ ةثاغتساالا نم عنملاف .لجوزع هبر عم بدألا دح همازتلاو دبعلا تانسحم نسحأ نم رهف

 . عومسم الو لوبقم ال هب لوقلاو عونمم دودرم هئايفصأو هئايبنأب

 ناثلا لصفلا

 دبع نيدلا سمش ظفاحلل « يكبسلا مامإلا ىلع درلا يف يكبملا مراصلا» باتك ىلع مالكلا يف

 «مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» باتك ىلع درلا يف هفلأ يلبنحلا يداحلا

 هتعلاطمب تأدتبا نيح تنكو قي هترايزل رفسلاو ةثاغتسالا عنم هتعدب يف ةيميت نبا هخيشل ًارصتنم

 لذب دق هتيأر ذإ ,مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ديس ىلع لب , مامإلا اذه ىلع هتأرج ةدش نم تبجعت

 وأ ثيدح لكو سانلا داحآ لثم هنأو هتوم دعب هل ةيزم ال لكي دوجولا ديس نأ تبثيل هعسو يف ام ىصقأ

 يكبسلا نأك عوضوم هنأ تابثإ وإ هليوأت ين دهتجي ةثيبخلا هذه هتديقع سكع يف درو ماع لوق وأ رثأ

 اهنم ريثك يف فلكتيو اهفييزت يف هدهج لذبي وهف هئادعأ دحأ بفقانم راثآلاو ثيداحألا كلتب تبثأ

 لجر هنأو فسعتلاو بصعتلاو فلكتلا ديدش هنأ هباتك علاط نم لكل رهظي ثيحب فلكتلا ةياغ

 يل رطخي م كلذ عمو «لطابلاب وأ قحلاب رمألا ناك |مفيك هخيش ةعدب نع ةاماحملا هدارم لح ام روهتم

 .ناسحإلا لك يكبسلا ناسحإو ةءاسإلا لك كلذ يف هتءاسإ روهظ عم نأشلا اذه يف ائيش بتكأ نأ

 نسحملا ىفك تلقو اراشتنا اهديزي اهيلع درلل ولو اهركذو ءاراهتشا اهديزي ةعدبلاب ككحتلا نأل

 ةمأ هللا دمحلاو تقلت دقو ,هتباصإ بيصملاو هؤطخ ءىطخملا بسحو هتءاسإ ءىسملاو هناسحإ

 «ةيندللا بهاوملا» رخاوأ يف ينالطسقلا مامإلا لاق ىتح ماتلا لوبقلاب يكبسلا مامإلا باتك مالسإلا

 ةيوبنلا ةرايزلل لاحرلا دش عنم نمضتي بيجع عينش مالك انه ةيميت نب نيدلا يقت خيشللو : هصن ام

 ءافش» يف يكبسلا نيدلا يقت خيشلا هيلع درو ,كلذ دضب لب «برقلا نم سيل هنأو «ةيدمحملا

 .ينالطسقلا مامإلا مالك ىهتنا .نينمؤملا رودص يفشف «ماقسلا

 « مركملا يوبنلا فيرشلا ريقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا» : هباتك يف ىكملا رجح نبا مامإلا لاقو

 ىلع عمجملا مانألا ملاعو مالسإلا خيش ىدصت دقلو ءاهيف هيلع عنشو ةيميت نبا ةعدب ركذ نأ دعب

 يف هيلع درلل هحيرض رونو هحور ىللاعت هللا سدق ىكبسلا ىقتلا هتمامإو هحالصو هداهتجاو هتلالح

 ىلاعت هللا ركشف ءباوصلا قيرط'هججح رهابب حضوأو «باصأو داجأو هيف دافأ لقتسم فينصت

 .نيمآ هاضرو هتمحر بيبآش هيلع مادأو .هاعسم

 : ةلبانحلا نم ءاجذسلا ضعب هيلع رساجت ام دوجولا بئاجع نمو :اذه دعب رجح نبا لاق

 قتأو ناج الو هلبق سنإ نهثمطي مل يتلا ناسحلا هتاردحم هوجو يف ريغف ءروكذملا يداهلا دبع نبا ينعي

 طرفأ ذإ هاسعو «هبر نم ايحتسا لهج ذإ هتيلف .هلضف مدعو هتوابغ ءاروع هب رهظأو هلهج ىلع لدامب

 كب اذايعف «ةوابغلا تمكحتسا ةواقشلا - ىلاعت هللاب ذايعلاو - تبلغ اذإ نكل ءهبل ىلإ عجر طرفو
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 مالك ىهتنا كلاسملا حضوأ كولس انل ميدت نأ يف كتردق تزع بر اي كيلإ ةعارضو كلذ نم مهللا

 نأ هقحو .يكبملا مراصلا بحاص يداه لا دبع نبا مذو يكبسلا باتكو يكبسلا حدم يف رجح نبا

 ىلع هتعدب ىلع هخيش ةرصنل ةيبهذملا ةيمحلا هتلمح هنأ اذه هباتك لصاحو . يكفإلا متاشلاب : ىمسي

 ىف : ماقسلا ءاقش» : هباتك يف اهركذ يتلا ثيداحألا ةاور عبتتف ء يكبسلا ىلع درلا يف هسفن دهجأ نأ

 عيمج اضيأ اهركذ لب «مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع مانألا ريخ دمحم انديس ةرايزل رفسلا ةيعورشم

 ديس ةرايز هيف تركذ نيرخأتملاو نيمدقتملا بتك نم اباتك دجت الف ,نأشلا اذه يف اوفلأ نيذلا ءاملعلا

 قحلا ىلع هلماحتو هبصعت ةدش عمو .هيف ةروكذم اهضعب وأ اهلك ثيداحألا هذهو الإ هلي نيلسرملا
 نبا هخيش نأ عم حيحص ال فيعض هنأو لصأ هل ثيداحألا كلت ضعب نأ ميلست الإ هنكمي مل هلهأو

 كلذ يف ةدراولا ثيداحألا لك نأ معز ءابنع ةاماحملا هنديدو هبأد راصو ةعدبلا هذه عدتبا امل ةيميت

 «لوألا ثيدحلا ديناسأ يف قرط ةدع «ماقسلا ءافش» : يف يكبسلا مامإلا ركذ ال كلذلو ,ةعوضوم

 . هتاور دحأ فعض ببسب فيعض قيرط اهنمو «يتعافش هل تبجو يربق راز نم» : لَو هلوق وهو

 نإف هلل اشاحو هدحو قيرطلا اذه نم ًافيعض نوكي نأ ريدقت لعو :ىلاعت هللا همحر لاق

 نيبتي هنم لقأب لب اذهبو نسحلا ةبتر ىلإ اهلصويو اهيوقي عونلا اذه نم ةفيعضلا ثيداحألا عامتجا
 نمو هللا نم ايحتسا امأ هللا ناحبسف «ةعوضوم ةرايزلا يف ةدراولا ثيداحألا عيمج نأ ىعدا نم ءارتفا

 ركذ الو , مهريغ نم الو ثيدحلا لهأ نم ال .لهاج الو ملاع اهيلإ هقبسي مل يتلا ةلاقملا هذه يف هلوسر

 زيجتسي فيكف ءانملع ايف هب همهتا الو ,عضولاب اذه هثيدح ةاور نم هريغ الو لاله نب ىسوم دحأ
 الو هلاق ملاع نع كلذ هيلإ لقني ملو ةعوضوم اهنأ اهنم دحاو وه يتلا ثيداحألا لك ىلع قلطي نأ ملسم

 فلاخي ام هنتم مكح الو عضولاب مكحلا نيثدحملل ةيضتقملا بابسألا نم ءيش ثيدحلا اذه ىلع رهظ

 مالك ىهتنا حيحص وأ نسح وهو فيكف ؟افيعض ناكول هيلع عضولاب مكحي هجو يأ نمف ةعيرشلا
 : الإ ماقملا اذه يف اميس ال مامإلا اذه ىلع در نم لثم امو . يكبسلا

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي ملف  اهنهويلًاموي ةرخص حطانك
 تلقو .لاوحألا نم لاحب هل ضرعتلا مدعو لامهإلا هلثم يف باوصلا تيأر دقف كلذ عمو

 تحت ىلاعت هللا ءاش نإ نولخدي مهلكو «عيمجلا لمشي هللا وفعو مالسإلا ةمئأ نم مالعأ ءاملع ءالؤه

 اهب در دق هعبطو هباتك راشتنال اهيلع توكسلا زوجي ال ةرابع هل تيأر مث هي عيفشلا يبنلا اذه ةعافش

 ركذ مزاللا نم تيأرف كك يبنلا ميظعت بوجو اهيف هنع هللا يضر نيب ةرابع يف يكبسلا مامإلا ىلع

 .نيملاو أطخلا نم هترابع يف ام نايبو نيترابعلا

 ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا عامجإلاو هلك نآرقلاو : ىلاعت هللا همحر لاق . يكبسلا مامإلا ةرابع

 375 يبنلا ميظعت بوجو ىلع نيحلاصلا فلسلاو ,نيملسملا ءاملع عيمجو «نيعباتلاو ةباحصلا ريسو
 يف ةغلابلا بوجو ىلإ ءاميإلاو حيرصتلا نم هنمضت امو زيزعلا نآرقلا لمأت نمو .كلذ يف ةغلابملاو

 تهتنا اناميإ هبلق التما كلذ نم هب هنولماعي ةباحصلا تناك امو لكي هعم بدألاو هريقوتو هميظعت

 ديس قح يف ًابدأو ًارون قفدتي يذلا رهابلا قرشملا رهاظلا قحلا مالكلا اذه ىلإ رظناف . يكبسلا ةرابع

 نإ : يكبسلا مامإإلا ينعي : هلوقو . يداها دبع نبا ةرابع هذهو يلي نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا
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 دوجسلاو هربق ىلإ جحلا ىتح ًاييظعت دحأ لك هاري ام بسحب ةغلابملا اهب ديريأ ةبجاو هميظعت يف ةغلابمل
 هللا نود نم هب ثاغتسا نمل كلميو ,منميو يطعي هنأو «بيغلا ملعي هنأ داقتعاو ءهب فاوطلاو هل

 لخديو ءاشي نميف عفشي هنأو «نيبوركملا تابرك جرفيو نيلئاسلا جئاوح يضقي هنأو , عفنلاو رضلا

 نيدلا ةلمج نم خالسناو طرشلا يف ةغلابم ميظعتلا اذه يف ةغلابملا بوجو ىوعدف ءءاشي نم ةنجلا

 . يداملا دبع نيا ةرابع تهتنا

 «للزلاو ناتهبلاو لطخلاو أطخلا نم ةرابعلا هذه يف ام نيبأ انأ اهو مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا

 حبقأ نم اهضعب يف وهو .نيملسملا نم ةعاجلاو ةنسلا لهأ ىلع اهضعب يف بذك دق :لوقأف

 عنشأ نم اذهف هب فاوطلاو هل دوجسلاو هرق ىلإ جحلا ىتح : هلوقف هب بذك ام امأ . نيرباكملا

 يعدي نمع الضف ءالهجلا قسفأ نم هرودص حبقي يذلا شحافلا قالتخالاو .رهاظلا بذكلا

 رفسلا نأب نيلئاقلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم كلذ نم ءيش زاوجب دحأ لقي مل هنإف «ءاملعلا نم حالصلا

 تاركنتسملا تارابعلا هذه ريبعتلا هل زاج فيكف تاعاطلا مظعأو تابرقلا لجأ نموه ِةِئكي هترايزل

 . تاركتملا عدبلا حبقأ نم يه يتلا هخيش ةعدب دييأتو يكبسلا ىلع درلا يف

 كلذ نأب مانألا ريخ ةرايزو مارحلا تيبلا جح نيب قرفي ماوعلا نيملسملا لهجأ نأ مولعمو

 دقتعي دحأ دجوي ال كلذكو « مالسلاو ةالصلا هيلع هننس نم ةّنس هذهو .مالسإلا ضورف نم ضرف

 نم دحأ هلعفي ملو هزوجي مل دلو هل دوجسلا كلذكو مارحلا تيبلاب فاوطلاك هب فاوطلا ةيعورشم

 قالطإإلا ىلع هريغ نع هعنمو ىلاعت هللاب دوجسلا صاصتخا ذإ «لاوحألا نم لاح يف لاهجلا لهجأ

 شحفأ نمو .قالتخالاو ءارتفالا اذه هءاج نيأ نمف «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا رومألا نموه

 نودقتعي مهنأب ةروكذملا هترابع يف ةّسلا لهأ نيملسملا نم هريغو يكبسلا ىلع هؤارتفا ًاضيأ هبذك

 هللا دبع كي هنأ ملعي مهنم دحاو لقأ ذإ ءرضلاو عفنلا هللا نود نم هب ثاغتسا نمل كلمي هنأ لكي هب

 اذهو ءاعفن الو ارض مهريغل الو مهسفنأل هللا نود نم قلخلا نم دحأ الو وه كلمي ال هنأو ؛هلوسرو

 نم نيلهاجلا لهجأو نيملاعلا ملعأ اهيف ىوتسا يتلا ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا رومألا نم كلذك

 ةنسلا لهأ هئادعأ بتك نم هريغ يف الو هيلع دري يذلا يكبسلا مامإلا باتك يف سيلو .نيملسملا

 ىلع ىفخت ال يتلا ةرهاظلا رومألا هذه يف هبذك ققحت اذإو . كلذ نم ءىش كك نيلسرملا ديسل نيبحملا

 ملطي ال يتلا ثيداحألا ةاور فاصوأو ملعلا قئاقد نم هباتك يف هركذ اميف بذكي ال فيكف . ماوعلا

 لهأ نم هريغو يكبسلا مامإلا نيملسملا نأ نم هترابع يف هركذام ىقاب امأو . مالعألا ءاملعلا الإ اهيلع

 يضقيو «عنميو يطعيو بيغلا ملعي هنأ لك هيف نودقتعي ةيدمحملا ةمألا روهمج مهو .ةعامجلاو ةّنسلا

 اذهف ءءاشي نم ةنجلا لخخديو ءاشي نميف عفشي هنأو «نيبوركملا تابرك جرفيو «نيلئاسلا جئاوح
 : لوقأف ,كلذ نييأ انأ اهو تاركنملا حبقأ نم هراكنإو تاداقتعالا حصأ نم

 ءاش نم هبيغ ىلع ىلاعتو هناحبس علطي دقو ؛ةلاصألاب ىلاعت هللاب صتخم وهف بيغلا ملع امأ

 : نتبلا] 4لوصر نم ىضترا نم الإ ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع» : ىلاعت لاق اهك هدابع نم
75]. 
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 هنإف لوسر نم ىضترا نم الإ ًادحأ هبيغ ىلع رهظي الف ىنعملا : يبطرقلا لاق بيطخلا لاق

 |ىك تابيغملا ضعب نع رابخإلا اهنمو . تازجعملاب نوديؤم لسرلا نأل هبيغ نم ءاشي نم ىلع هرهظي

 [135 :نارمع لآ] #مكتويب يف نورخدت امو نولكأت امب مكئبنأو# :ىلاعت هلوق يف ليزنتلا يف درو

 يف ريثك ءيش اهنم درو عطقلاب ةمولعملا رومألا نم وه ةريثك تابيغمب ربخأ دق لي يبنلا نوكو .هاأ

 هللا ةجح» : يباتك يف انم تركذو «ةريتعملا ريسلاو ةدمتعملا ثيدحلا بتك نم امهريغو نيحيحصلا

 ناسل ىلع هنم عقو امو ىلاعت هللاب صتخي بيغلا ملع نأ ملعا : هيف هتلق اممف ءًاريثك ًائيش «نيملاعلا ىلع

 ملعأ ال ينإ هللاود : لاق يو هنأ ثيدحلا ينو . ما وأ يحوب امإ ىلاعت هللا نمف هريغو لكي هللا لوسر

 ةلالدلل هيدل هللا مالعإ نم الإ وه سيل بويغلاب ءابنألا نم كي هنع درو ام لكف «يبر ىنملع ام الإ

 لوقي ناك ىتح بيغلا ىلع عالطالاب ِيكك هرمأ رشتناو رهتشا دقو . لكي هتلاسر ةحصو هتوبن توبث ىلع

 . ءاحطبلا ةراجح هتريخأل هريخي نم اندنع نكي ملول هللاوف تكسا ضعبل مهضعب

 قيرط ىلع ةمولعملا هتازجعم ةلمج نم ِةِلكَي بيغلا هملعو : ءافشلا يف ضايع ىضاقلا لاق

 .اهيناعم قافتاو اهتاور ةرثكل رتاوتلا ىلع هريخ انيلإ لصاولا عطقلا

 كرت امف اماقم كي هللا لوسر انيف ماق» :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع ملسمو يراخبلا ىور '
 هملع دقو هيسن نم هيسنو هظفح نم هظفح هثدح الإ ةعاسلا مايق ىلإ كلذ هماقم نم نوكي ائيش

 مث هنع باغ اذإ لجرلا هجو لجرلا ركذي امك هركذأف هارأف هتيسن دق ءيشلا هنم نوكيل هنإو يباحصأ

 موي ىلإ نئاك وه امب كك هللا لوسر ينربخأ» لاق اضيأ ةفيذح نع ملسم ىورو .«هفرع هآر اذإ

 385 هللا لوسر انب ىلصو لاق هنع هللا يضر يراصنألا بطخأ نب ورمع نع ملسم ىورو .«ةمايقلا

 . ءانظفحأ انملعأف ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب انربخأف سمشلا تبرغ ىتح انبطخف ربنملا دعصو رجفلا
 ريمأ رابخأ نم يضفارلا هركذ امع باوجلا يف «ةنسلا جاهنم» هباتك يف ةيميت نب سابعلا وبأ هخيش لاقو

 رمعو ركب يبأ نم ىحأ نوكي كلذب هنأو ,تابيغملاب هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع انديس : نينمؤملا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر مهنم لضفأو ةفالخلاب نامثعو

 يلع نودوه نمف «ةبئاغلا رومألا ضعبب رابخإلا امأ لاقي نأ باوجلاو :ىللاعت هللا همحر لاق

 كلذ فاعضأب ربخي نم نامثعو رمعو ركب يبأ عابتأ يفو كلذ نم أردق لجأ َلعف .كلذ لثمب ربخي
 اننامز ريغو اننامز ف دوجوم اذه لثمو . مهنامز لهأ لضفأ مه الو : ةمامالل حلصي نمت اوسيلو

 ةريره وبأو كلذ فاعضأب سانلا نوئدحي اوناك ةباحصلا نم امهريغو ةريره وبأو ناهيلا نب ةفيذحو

 وه هب ريخأ امو ءدئسملا مكح يف ناك نإو هدنسي ال ةراتو هدنسي ةرات ةفيذحو دلك يبنلا ىلإ هدئسي

 ريخأ دق هنع هللا يضر رمعو هب وه فشوك امم نوكي دقو كَ ىبنلا نم هعمس ام نوكي دق هريغو

 دمحأ مامإلل «دهزلا» باتك يف ام لثم مهرابخأو ءايلوألا تامارك يف ةفنصملا بتكلاو كلذ نم عاونأب

 يئاكلاللاو ايندلا يبأ نباو لالخلا دمحم يبأل «ءايلوألا تاماركو ,ةوفصلا ةوفصو .ءايلوألا ةيلحوو

 ملسم يبأو ركب يبأ بئان يمرضحلا نب ءالعلاك :رمعو ركب يبأ عابتأ ضعب نع تاماركلا نم اهيف
 يف سيلو .هنم مظعأ لع نمع ءالؤه ريغو سيق دبع نب مراعو ءابهصلا يبأو ءامهعابتأ ضعب ينالوخا

 .ه | ءافلخلا نع الضف ةباحصلا نم دحأ نم لضفألا وه نوكي هنأ ىلع لدي ام كلذ



 ربخأ يذلا هجولا ىلع ربخأ امك ترهظف ةريثكلا تابيغملاب لَ هرابخإ ىلع عالطالا دارأ نمو
 . ملعأ اهيف باتك يف هلبق عمتجي ملام اهنم عمج دقف ءروكذملا يباتك عجاريلف

 كلذك وهف هتافو دعب امأو . هتايح يف لي هل ىلاعت هللا ميلعتب بيغلا هملع نم ناك ام اذه
 كلذ يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا يطويسلل ظفاحلا ىفوتسا دقو ؛ءايبنألا رئاسك هربق يف يح ديكو هنآل
 مامإلا نع ًالقن «ماقسلا ءافش» روكذملا هباتك يف يكبسلا مامإلا هركذ امو . صوصخت فلؤم يف

 ةئاغإ» يف ميقلا نبا هذيملت هنع اهلقنو ةيميت نبا اهركذ يلا ثيداحألا نمو .فاو فاك وه يقهيبلا
 هاور «متنك اهنيأ ينغلبي مكميلست نإف ؛ .ًاروبق مكتويب الو اديع يربق اوذختت ال» : ٍديكَج هلوق «نافهللا
 امثيح لع اولصو .ًاروبق مكتويب الو ًاديع يتيب اوذختت الو : دلع هلوق اهنمو . هتاراتخم يف ىمدقملا

 ناحيرص ناثيدحلا ناذهف .السرم ننسلا يف روصنم نب ديعس هاور «ينغلبت مكتالص نإف متنك
 ملسيو يلصي نمب كلاب امف ٠ لكي هيلع ملسملاو يلصملا دعب عم هل ىلاعت هللا ميلعتب بيغلا ملعي دي هنأب
 يأ ًاديع فيرشلا هربق اوذختي ال نأ يهو ,ةعورشملا ةرايزلا هروزي نم ِةلَي فيرشلا هربق دنع هيلع
 وهاذهف . ةيلهاجلا يف مهمانصأ دنع نوعمتجي اوناك ارك مهدايعأب ةصوصخملا مهتني :نيزب هيلع نوعمتجي
 اصاخ سيل هيلع ملسي نب تيما ملع نأ عم هلل دمحلاو هلعفي نيملسملا نم دحأ الو ءهنع يبن
 مكيلع مالسلا :لوقي رئازلا نأ» روبقلا ةرايز ةيفيك يف حيحصلا ثيدحلا يف درو دقف كك يبنلاب

 الولف «ةيفاعلا مكلو انل هللا لأسن نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ
 مل يوق ليلد كلذ زاوج ىلع يل رطخ دقو .هب مهتبطاخمو مهيلع ميلستلا عرش امل كلذ نوعمسي مهخأ
 اذإف «هبحأ ىتح لفاونلاب لإ برقتي يدبع لازي ال» يمدقلا ثيدحلا يف درو هنأ وهو «هركذ نم َرأ

 يبو عمسي يبف ءاهب شطبي يتلا هديو هب رصبي يذلا هرصبو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ

 نم ديعبلاو بيرقلا هدنع يوتسي هللاب رصبيو هللاب عمسي نم نأ كش الو .«ثيدحلا «رصبي

 ةميظع ةوقب رصبملا كلذو عماسلا كلذ دمي ىلاعت هللا نأ ىلإ عجري رمألا ذإ تايئرملاو تاعومسملا
 نم ريثكب ربخأو ءةنانك ينب نم هب ثاغتسا يذلا لَك يبنلا عمس امك بيرقلاو ديعبلا ىريو اهب عمسيف
 كلذو «ثيدحلا يف حص امك طئاحلا ضرع يف امهآر |مهيف نمو ةنجلاو رانلا ىتح اهآر يتلا تاييغملا
 مهتاجرد لعأو «.تاجرد ًاضيأ مهو .ءايلوألا نم ىلعأ كلذب ءايبنألاف . سانلا توافتب توافتي اضيأ

 ذإ تيمر ام) : كي هل ىلاعت هللا لوق ىسدقلا ثيدحلا اذه ديؤيو هدي قحلا بيبحو قلخلا ديس
 هلوق كلذكو .«شطبي يبو» ثيدحلا يف هلوق ىنعم اذهو /١7[ :لافنألا] « ىمر هللا نكلو تيمر
 هعياب نيح كلذو ٠١[ : حتفلا] «مهيديأ قوف هللا دي هللا نوعيابي امنإ كنوعيابي نيذلا نإ» : ىلاعت
 نأ كش الو .مهيديأ قوف ةفيرشلا هدي عضوو رارفلا مدع ىلع هودهاع يأ : ةرجشلا تحت هباحصأ
 اذهب اهيلع ىلاعت هللا لضفتي ةيناث ةايح يهو خزربلا ىلإ هلاقتنا يأ :هتوم دعب كي ةفيرشلا هحور

 مهنم بيرقلا ءيش هتمأ ورمأ نم ِدكَي هيلع ىفخي الف هرصبي بو عمسي يبف» :هلوقوهو .فيرشتلا
 هيلإ نيبرقتملا هل نيعيطملا هديبعل ىلاعت هللا نم فيرشتلا كلذ نأ يمدقلا ثيدحلا يف ديقي ملو ديعبلاو

 ليبقلا اذه نم نوكي دق بيغلا ٍَي هملعف ,قلطموه لب «مهتايح نيحب صوصخم وه لفاونلا ةرثكب
 ال هتيفيكو ةطساو نودب نوكي دقو «درو اك هتكئالم دحأ ةطساوب كلذ هل ىلاعت هللا غيلبتب نوكي دقو'
 نم هيلع غرفأ هللا نأو هقلخ ديسو هلوسرو هللا دبع كك هنأ ملعن امنإو ءاهملعت نأ انمزلي الو اهملعن
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 هيف هكراشي مل ام ةفاك سانلا لوقع لب ءانلوقع اهروصت نع زجعت يتلا تاصاصتخالاو تالامكلا
 ةبارغ ىندأ كلذ يف سيلو .تابيغملا نم ءاش امب ىلاعت هللا هملعي نأ كلذ نمو ,تاقولخملا نم دحأ

 نم ءاش ام هديبع نم ءاش نم بهي نأ ىلاعت هتيبوبر مامت نمو ءدبع دبعلاو بر برلا ذإ روذحم الو

 نم هديس هبهو امهم دبعلاو .لجو رع هيلع ريجحت نودب هرارسأو همولعو ةنطابلاو ةرهاظلا همعن

 معن هيلع ترثك |ملكف ,ةيدوبعلا يف اققحت ديزي لب . ةيبوبرلا ىلإ ةيدوبعلا ةجرد نع ىفرتي ال تالاكلا

 . نكمأو رثكأ هل هتيدوبع تناك هديس

 هديسب هقلعتو ةيدوبعلا فصو مامت يف وه سيل ةدحاو ةمعنب هديس هيلع معنأ يذلا دبعلاف

 هيلع معنأ يذلاو ءالثم ةمعن ةئامب هديس هيلع معنأ يذلا دبعلاك هب هطابترا ةدشو هل هتعاط موزلو

 ىلع قلخلا نكمأ وه ِةِلي دمحم انديس ناك كلذلو ءاذكهو فلأب هيلع معنأ يذلاك سيل ةئامب

 هدابع مظعأ وهف قلخلا رئاس ىلع همعن نم رثكأ هيلع ىلاعت همعن نأل .ىلاعت هلل هتيدوبع يف قالطالا

 ةيدوبعلاب هفصوف ١[ : ءارسإلا] «#هدبعب ىرسأ يذلا ناحبس# :ىلاعت لاق كلذلو .هل ةيدوبع ىلاعت

 معنلا لضفأب هيلع معنأ هنأل هديبع عيمج يف هنم لمكأ ال يذلا لماكلا هدبع وهف .ماقم فرشأ يف

 راونألاو رارسألاو بحلاو برقلا فاصوأ نم امهريغو ةلاسرلاو ةوبنلا نم اهلمشأو اهمعأو اهلمكأو

 نأ ملعت انه نمو ,نيعمجأ قلخلاو نيلسرملاو ءايبنألا رئاس ىلع هلضفو ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا

 ىلاعت هللا نأب هفصو نمضتي ةيدوبعلا بتر ىلعأب ققحتملا هلوقب كي هل ءايلوألا رباكأ ضعب فصو

 . نيعمجأ مهتيدوبع نم لعأ هتيدوبع تناك كلذلو .نيملاعلا نم أدحأ طعي ملام معنلا نم هاطعأ

 يف وو هيلع مالسلا ةيعورشم بيرقو ديعب نم هيلع ملسي نم مالس دي يبنلا عامس ديؤيو

 .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : يلصملا لوقي ذإ ,باطخلا ةغيصب ةالصلا يف دهشتلا

 لب .ىنعم باطخلا اذهل ناك امل كلذ هل هللا عامسإب اوناك امنيأ نيلصملا عيمج عمسي ايح ِي نكي مولف

 بطاخي املكتم تعمس اذإ كنإف «ءالقعلا مالكب هنم نيناجملا مالكب هبشأ نيلصملا نم هرودص ناك

 ىتح هلقع طلتخا دق ملكتملا كلذ نأ نظت ةديعب دالب يف هنكلو ًايح وأ ةريثك روصع نم اتيم ًاناسنإ

 الإ باطخلا اذهم ةالصلا يف بك يبنلا ةبطاخم انل عرشت : مل نذإف .هعم رضاحلا باطخبب ركذ نم بطاخ

 مالسلا هدر ةماركلا ليبس ىلع اوعمس ءايلوألا ضعب نإ ىتح ِلكَي هتامم دعبو هتايح يف اهعمسي وهو

 يذلا نأل ,كلذ يف ةلاحتسا الو هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهنأ كيلع مالسلا : مطوق دنع مهيلع

 نأ نيب ىلاعت هدنع قرف الو ىلاعت هللا وه بيرقو ديعب نم هبطاخي نم مالك هعمسأو بيغلا ىلع هعلطأ

 هحورل كانه مكحلا ةبلغو اميس ال دي هربق يف يح هنأ حص دقف ولك هتامم دعبو هتايح يف كلذ نوكي

 ناوكألا نم ءيش اهبجحي ال يهف ةرخآلاو ايندلا راونأ عي عيمج مظعألا اهرون نم سبتقملا ةرهاطلا ةرينلا

 نم ىلع دريو .نيملسملا عيمج نم باطخملا ةمسي كلذلو .نامزألا تمداقتو ةنكمألا تدعابت امهم

 لَو هتازجعم نم درو دقو ءرايدلا تدعابتو رازملا طش امهم «نيفراعلا ءايلوألا نم هتمارك هللا دارأ

 ةكم يف شيرق مهتبراح |منيح ةنانك ينب نم هب ثاغتسا نم توص هعامسك دبعلا ىلع عامسلا

 . ةفرشملا ةكم حتف مظعألا حتفلا ناكف مهترصنل زهجتو «كيبل كيبل» : هل لاقو ةنيدملا يف ٍلَي هعمسف

 دالب يفوهو ةيراس ةصق كلذ نمو .ةماركلا ليبس ىلع لَك هتمأ ءايلوأل كلذ لثم لصحو
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 .ةروهشم هتصقو لبجلا ةيراس اي :لوقي ةنيدملا رينم ىلع وهو رمع لوق عمس ذإ «براحمن ناسارخ
 يفو لب مهتاولص يف مهو هيلإ ولي هتمأ مالك غلبي يذلا وهو ءىلاعت هللا وه ةيراسل كلذ غلب يذلاف

 سيل هتمأ ءايلوأ نم ءاش نمو ٍةيَي مظعألا هبيبحل هماركإو لجو ّزع هتردق ىلع اذهو ءءاش ىتم اهريغ
 كش اال ءالؤهف .فيرشلا هريق دنع يل هروزي نمي كلاب ايف ءالقن الو ًالقع ال ةليحتسملا رومألا نم

 ءارهج كلانه مالسلا مهيلع در هنأ ءايلوألا نم ريثك نع درو دقو .ىرحأو ىلوأ همالكو همالس عامسب
 . هءاش نم هعجاريلف «ءايلوألا تامارك عماجو .«نيرادلا ةداعس» يف كلذ ضعب تركذو

 هلي يبنلا ربق نم ناذألا عمسي ناك ةرحلا ةعقو مايأ يف بيسملا نب ديعس نأ كلذ ةلمج نمو
 ىتح مهبتك يف ءاملعلا نم ريثك كلذ ركذ دقو ءهريغ يف قبي ملف الخ دق دجسملا ناكو ةالصلا تاقوأ
 ةايح ىلع ةلدألا ىوقأ نم وهو «ناقرفلا» هباتك يف كلذ ركذ ةيميت نبا مامإلا يداملا دبع نبا خيش
 كيتاه يف فيرشلا هدجسم يف ناذألاو تاولصلا ليطعت نم مقو امب هملعو .هربق يف هي يبنلا
 هؤطخ كلذب رهظ دقف .يداحلا دبع نبا هركنأ يذلا بيغلا ملع نم كلذ نأ بير الو «مايألا

 دعب ةيناثلا هتايحو .هتوم لبق ىلوألا هتايح يف بيغلا ملعي ناك ٍقكي هنأ ققحتو .هللزو هتءاسإو هلطخو
 ال مهل هللا ميلعتي ءايلوألا نم ريثك نع تباث بيغلا ملع نأ عم ِِلكي هل هللا ميلعتب فيرشلا هربق يف هتوم
 .ريثك ءيش كلذ نم «ءايلوألا تامارك عماج» يباتك ينو . مورحم لك الإ هركني

 نم مالعإب وه امنإ بيغلاب ءايلوألاو ءايبنألا ملع نإ (ةيثيدحلا ىواتفلا» يف رجح نبا مامإلا لاق
 ةفص ال ذإ بيغلا نوملعي مهنأ مهيلع قلطي ال ٍذئنيحو هب درفت يذلا هللا ملع ريغ اذهو . مهل هللا
 اقلطم ًابيغ اوملع ام مه ًاضيأو ءاوملع امنإو اوملع ام مه ًاضيأو ؛هملعب لالقتسالا ىلع اهب نوردتقي
 ءايلوألاو ءايبنألل ىلاعت هللا مالعإ مث ,علطا نمع هؤارظنو ةكئالملا هيف هكراشي هنم ءيشب ملعأ نم نأل
 ىلإ يدؤي ال هنأ ةهادبلا نمو .دانع هعوقو راكنإف .ءهجوب لامع مزلتسي ال نكمم بويغلا ضعبب
 وه اذهو :لازي ال امو لزألا يف هب فصتاو هب حدمت يذلا ملعلا نم هب درفت ايف ىلاعت هل مهتكراشم
 [ : لمنلا] « هللا الإ بيغلا ضرألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لقو» : ىلاعت هلوق يهو ةيآلا ىنعم
 لكب ةطاحإ ملعو الالقتسا كلذ ملعي ال اهانعم :لاقف هيواتف يف هللا همحر يوونلا كلذب حرصو
 .ةداعلا ءارجإب ملع ام اذكو ؛تملع محل هللا مالعإبف تاماركلاو تازجعملا امأو هللا الإ تامولعملا

 .راصتخاب «ةيثيدحلا ىواتفلا» ةرابع تهتنا يوونلا مالك ىهتنا

 هيلع هتازجععم ةلمج نم يهو . مهل ةمارك تابيغملا ضعب ىلع ىلاعت هللا مهعلطي نيذلا ءايلوألاو
 دقو .راطقألاو راصعألا عيمج يف نوريثك مه مالسإلا نيد هنيد ةحص ىلع ةلادلا مالسلاو ةالصلا
 يرمعلا يلع خيشلا يخيشو يديس ىلاعت هللاب فراعلا ليلجلا خيشلاب مهنع هللا يضر مهنم تعمتجا
 ىلاعت هللا همحر ةنس ةئاملا وحن نع ةيرجه ١77١ ةنس اهيف قوتملا ماشلا سلبارط ليزت يماشلا

 دالبلا هذه نم لك يف ينربخأو توريب ينو ماشلا سلبارط يفو ةيقذاللا ين ةريثك ارارم هب تعمتجا

 ددمب كلذ لبق ىل ترج ةيضام ثداوح اهنمو ءادحأ هيلع علطأ ملو يسفن هب تثدح ام اهنم ةيبيغرومأب

 ام اذه . اهم ريخأ امك كلذ دعب تعقو ةلبقتسم رومأ اهنمو .اعطق دحأ اهيلع علطي مل ةريصقو ةليوط

 هتداع قراوخو هتامارك يقاب امأ . مهل عقو نمع هتعمس ريثك ءيش يريغل كلذ نم عقوو « يسفنب صتخي
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 دحأ ولخي ال هنإف «ًالفاح ًاباتك تناكل تعمج ولو ةريثك ًاعاونأ اهعونتو اهترثكل اهؤاصحإ نكمي ال يهف
 خيشلا هللا يلو فيرشلا ديلا مهنم هب تعمتجا نممو .كلذ نم ائيش هنم دهاش دقو الإ ًابلاغ هفرع نم

 روهشملا اهيف نآلا دوجوملا فيرشلا سدقلا ليزن .ةقيرطو ًابسن يرداقلا ينابونلا ديمحلا دبع

 211١0 ةنس ةيئزحلا اهتمكحم سيئر تنك ذإ سدقلا يف هب تعمتجا . تاداعلا قراوخو تاماركلاب

 دحأ اهيلع علطي مل يتلا يرومأ نم ينربخأو ًارارم هب تعمتجاف اهيلإ يمودق دعب توريب ىلإ مدق مث 2

 مهنمو :مايألا كلت يف ثدح اهضعبو تاونس نم ًايضام ناك اهضعب ثداوح ةدعب ىلاعت هللا ىوس

 يضاملا ماعلا يف سدقلا ىرق نم عرازملا ةيرق مهدلب يف ىفوتملا ينابونلا دمحأ خيشلا هللا يلو همع نبا
 نأ نكمي ال يتلا تابيغملا نم ءيشب ينربخأو ةريثك ارارم توريب يف هب تعمتجا «ةيرجه 71*11 ةنس

 هنم مهل عقو هنأ نيقداصلا نم ةعامج ينربخأو اهب همركأ ىلاعت هللا نم ةمارك الإ اهيلع هعالطا نوكي

 مهئابآ نمو مهنم ريثكو «ةيرداقلا ةيوبنلا ةرهاطلا ةلالسلا نم مه ءالؤه ينابونلا ونبو .كلذ لثم
 مهو ةيضرملا لاوحألاو ةيكزلا سافنألاو تاماركلا باحصأ نيروهشملا ءايلوألا نم مهدادجأو

 ءايلوألاو تاداسلا رئاسبو مهب هللا انعفن ماشلا دالب نم اهرواج امو سدقلا دالب يف كلذب نوفورعم

 . مالسلاو ةالصلا هيلع مظعألا مهدج اضرو مهاضر انقزرو .ماركلاو

 نميف عفشي هنأو نيبوركملا تابرك جرفيو نيلئاسلا جئاوح يضقيو عنميو يطعي كَ هنوك امأو
 هبلق ىلع مكارت نم لك الإ هعوفوو هتحصب ددرتي الو هيف كش ال رهف .ءاشي نم ةنحلا لخديو ءاشي

 يضقيو .هللاب عنميو .هللاب يطعي كي هنأب كشي نمو ,مالسإلاب دهع بيرق هنأك ىتح مالظلاو لهجلا
 ءاشي نم ةنجلا لخديو ءاشي نميف عفشيو هللاب نيبوركملا تابرك جرفيو .هللاب نيلئاسلا جئاوح

 هنأ داقتعا عم هسفنب ًائيش كلذ نم لعفي هنأ نيملسملا نم دحأ ِِلكَب هيف دقتعي لو مهيف هل هللا عيفشتب

 دبع نبا نم درابلا ضارتعالا اذه ىنعم امف هللا ىلإ مهمرقأو مهبحأو هللا قلخ لضفأو هللا ديبع ديس

 ىلإ جاتحي الوهف وكي هتايح يف كلذ عوقو امأ .رونلا دقاف بلقلا ملظم هنأ ىلع لادلا روكذملا يدالا

 داحآ نإف .سانلا رئاس نم هريغو خي وه كلذ يف كرتشا دقو «تايبدبلا رومألا نم هنأل تابثإلا

 يطعي هنأ مهضعب ىلع قدصي سانلا رئاس نم ًاضيأ نيملسملا ريغ لب . مهقوف نمع اللضف نيملسملا

 سيلو «ىلاعت هللا وه ةقيقحلا يف لعافلاو ,نيبوركملا تابرك جرفيو .نيلئاسلا جئاوح يضقيو عنميو
 كلذ عوقو بارغتسا هجو ايف ٍةْقََي نيلسرملا ديس نع الضف نيحلاصلاب الو نيملسملاب صتخي ام كلذ
 ال وهف مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو دعب كلذ عوقو امأو . يلي نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديس نم
 يناسملتلا يبرغملا نامعنلا نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا مامإلا كلذ يف فلأ دقو . ىصحي الو دعي
 كلذ يف فلأو «مانألا ريخب نيثيغتسملا يف مالظلا حابصم» روهشملا هباتك 187 ةنس ىوتملا يكلاملا
 ٠١ 6 6 ةنس ىفوتملا ةيوبنلا ةريسلا بحاص يعفاشلا يبلحلا يلع نيدلا رون خيشلا ةمالعلا مامإلا ًاضيأ
 «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك يف تادايز عم كلذ نم امهيف ام عيمج تركذ دقو «مالحألا ةيغب» هباتك

 عم لوصحلا لهس عوبطم روكذملا يباتك ذإ انه كلذ نم ءيش لقن ىلإ ةجاح الو ,ديناسألا فذح دعب
 يف درو دقو .نامزو ناكم لك يف نيملسملا دنع رتاوتلاو ةضافتسالاب ةمولعملا رومألا نم كلذ نأ
 يتافو تناك تم انأ اذإف ٠ .مكل ثدحيو نوئدحت مكل ريخ يتايح» :لاق هنأ يك يبنلا نع ثيدحلا
 هركذ «مكل ترفغتسا ارش تيأر نإو هللا تدمح اريخ تيأر نإف . مكلامعأ لع ضرعت مكل ًاريخ
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 . السرم هللا دبع نب ركب نع دعس نبا هاور لاقو .ريبكلا عماجلا يف يطويسلا ظفاحلا

 ملسمو يراخبلا هاور يذلا ىمظعلا ةعافشلا ثيدح يف لجرلا اذه لوقي ام يرعش تيلو

 موي سانلا ديس انأ» :لاق دي هنأ هيفو نيعمجأ قئالخلا نم نيبوركملا تابرك لكي هب جرف امأ ءامهريغو

 مهعمسي دحاو ديعص يف ةمايقلا موي نيرخآلاو نيلوألا هللا عمجي ؟كلذ مم نوردت لهو ةمايقلا

 الو نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم سانلا غلبيف .مهنم سمشلا وندتو رصبلا مهذفنيو يعادلا

 ميهاربإو احونو مدآ مهل اوعفشيل مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا رباكأ نودصقي مث نولمتحي

 مكيلع اه تسل مالسلا هيلع ىسيع مه لوقيو .هدعب نم ىلع مهليحي دحاو لكف ىسيعو ىسومو
 اذإف «يل نذؤيف بر نذأتسأف اهل انأ لوقيف قؤيف رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ دبع دمحمب

 اي لوقأف يسأر عفرأف عفشت عفشاو ٍطعت لسو كسأر عفرا دمحم اي يل لاقيف ًادجاس تعقو هتيأر

 ةئجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم هيلع باسح ال نم كتمأ نم لخدأ لوقيف ىتمأ بر اي ىتمأ بر

 اهنم ترصتقا ةريثك ثيداحأ ةعافشلا يف درو دقو «باوبألا نم كلذ ىوس اهيف سانلا ءاكرش مهو
 تاضارتعالا هذه ضرتعا امنيح هنأك يذلا ضرتعملا اذه ىلع ةجحلا ةماقإل ةيافكلا هيف نأل ءاذه ىلع

 عم هنأ رهاظلاو .لقن هنهذ يف رضحي ملو لقع هسأر يف نكي مل ةدسافلا تارباكملا هذه ىدبأو ةدرابلا

 مامإلا هللا محريو .ظافلألا كلت هنم تردص امنيح ةعافشلا ثيدح يبن دق ظافحلا رباكأ نم هنوك

 : لوقي ثيح يريصوبألا

 ؟ءاحصنلا هلوقت اذاف ملع ىلع لوقعلا تلض اذإو

 دقو نيملسملا نم دحأ ىلع ىفخي ال يذلا روهشملا حيحصلا ثيدحلا اذه دوجو عم فيكف الإو

 ةريهشلا ةحيحصلا ثيداحألا نم هريغو نيثدحملا عيمجو ملسمو يراخبلا هتحصو هتياور ىلع قفتا

 لهو ءاشي نم ةنجلا لخديو ءاشي نميف عفشيو نيبوركملا تابرك جرفي ِةلَو يبنلا نوكي نأ ركني
 ةعافشلا كلت نم مظعأ ةعافش دجوي لهو ؟مانألا عيمجلا ماعلا بركلا كلذ نم مظعأ برك دجوي

 . ؟ماعلاو صاخلا تلمش يتلا

 هيلع باسح ال نم كتمأ نم لخدأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هل ىلاعت هللا لوقب هيف حرص دقو
 اذه دعب لهف «باوبألا نم كلذ ىوس اهيف سانلا ءاكرش مهو ةنجلا باوبأ نم نميألا بابلا نم

 تنك امو ؟ءاشي نم ةنجلا لخديو ءاشي نميف عفشي ِدِلي هنوك يف لقعلا نم ةرذ هسأر يف ملسم كشي

 هذه قالطإ هبارغتسا نإ يرمعلو «ةبيجعلا ةجردلا هذه ىلإ هبحاصب غلبي لطابلاب بصعتلا نظأ
 نالذخلا حبقأ نم وهل مالسلاو ةالصلا هيلع هتافو دعب وأ هتايح يف دارأ ءاوس ِدِك يبنلا ىلع تارابعلا

 .ناسحإلا ينو هنإ نارفغلاو وفعلا هلو يل ىلاعت هللا لأسأف كلذ عمو .نامرحلا مظعأو

 نأل . حيحص ريغ وهو نونلاو ميملاب وه «يكنملا مراصلا» نأ خسنلا ضعب يف ركذ : (هيبنن)
 «ليهستلاب ىكنو ةزمه اب أكن يئالثلا وه دراولاو «ةغللا بتك يف هل دوجو الو دراو ريغ يعابرلا ىكنأ

 برعلا ناسل يف امك يكنملا حبصي ىتح هاكنأو هأكنأ لاقي الو ءهنم باصأ ةياكن هاكنو ودعلا أكن لاقي

 فلؤملا نال ءأطخ وه يكنملا ظفلب باتكلا راهتشا نأ ملعت كلذ تملع اذإ . حابصملاو سوماقلاو
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 وه هيلع أطخلا لمحي الف ةظفللا هذه لثم مهيلع ىفخي ال نيذلا ءالعلا رباكأ نم وه يداحلا دبع نبا

 «نونظلا فشك» يف هركذ (ى ءابلاب يكبملا وه هفلؤم هب هامس يذلا باتكلا مساو .خاسنلا ىلع لب

 ملع يف افيعض ثيدحلا ملع يف هرحبت عم يداملا دبع نبا نوكي نأ نم عنام ال هنإ لوقي نأ لئاقلو

 مامإلا هودع ىلع هدر بساني ىذلاوه ةياكنلاب ريبعتلاو ايس ال ظفللا اذهب أطخلا هيلع زاجف ةيب رعلا

 اذه ةيمست يف هتريصب ىلع سمط دق ىلاعت هللا نكلو ًاضيأ ةيبرعلا ملع يف ًارهام نوكي هنإ وأ يكبسلا

 زاوج ىلع ليلدلاو ءاعيمج ىمسملاو مسالا يف ىطخلا لصحيل هامسم يف هتريصب لع سمط ايك باتكلا
 ينكلو ءمسالا ُِق هئطخخ نم رهظأو شحفأ باتكلا سفن وهو ىمسملا ُْق هأطخخ نأ لاتحالا اذه

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .باوصلا وهو «نوئظلا فشك» بحاص يكبملاب هتيمستب تعبت

 ثلاثلا لصفلا

 «نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج» باتك ىلع مالكلا يف

 .نيملاب رجح نبا ىلعو ليملاب ةيميت نبال مكح ىسولألا يدنفأ نامعن هفلؤم نأ نايبو

 ال ,مالعألا ءاملعلا دارفأو مالسإلا ةمئأ نم ةعامج دض ديدشلا هبصعت يف دحلا هب زواج دقو

 ةمولعملا هلئاسم يف ةيميت نبا هب ذش ام ًاديؤم نيدلا جات هنباو يكبسلا يقتلاو يمتيهلا رجح نبا اميس

 نم نيدلا ةمثأ روهمج اهلجأل هتقمو ةيباهولا بهذمل الصأ تناكو «.ةيدمحملا ةمألا ابم فلاخ يتلا

 نيملسملا ماوع نم هيلع علطا نم ىلع بتكلا رضأ نم باتكلا اذهو «ةينسلا ةعبرألا بهاذملا لهأ

 مهبراشمل ةردكملا مهبهاذمل ةفلاخملا بتكلا ةلماعم هولماعي نأ مهيلع بجيف «نيرصاقلا ةبلطلاو

 امأ . مهيد رومأ يف لخلا عقويو مهغيقيب هكوكش رضت الثل هنم ءيش ةعلاطم مدعو هنع ماتلا ضارعإلاب

 ةيباهولا هتفئاطو ةيميت نبا أطخ نيب مهزييمتل ررضلا كلذ لك هنم مهيلع ىشخي ال وهف ءايلعلا

 قحلا نم هفلؤم هيف طلخ ام نيب مهقيرفتو ةيدمحملا ةمألا روهمجو رجح نباو يكبسلا باوصو
 اهب معز يتلا ماهوألا جراهمو مالكلا فراخز نم هيف هعمج امب نوعدخني الف لطاعلاو ىلحملاو لطابلاو

 لب ىلوألاف كلذ عمو , مالسإلا ةمئأ نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام يه ةيميت نبا تالز نأ

 أطخلا نم هاوح ام نايبو هيلع درلل الإ هنم ءيش ةعلاطم مدعو هنع ضارعإلا ًاضيأ ءاملعلل باوصلا

 رجح نبا ةثالثلا ةمئالاك ةلملا حيباصمو ةمألا ةاده نيلماعلا ءاملعلا دض ديدشلا بصعتلاو شحافلا

 نم ةعامجلاو ةئسلا لهأ نيملسملا روهمج دئاقع فلاخي امت أريثك هحيجرتو نيدلا جات هنباو يكبسلاو

 الإ هزييت ىلع ردقي الو «هيف هطلخ امم كلذ ريغو ةهجلاب هللا بناج يف لوقلاو ةرايزلاو ةئاغتسالا ةلأسم

 يف هللاو انأو ؛ ماوعلاو نيرصاقلا ةبلطلا دئاقع يف للخلا عوقو هتعلاطم نم ىشخيو «مالعألا 0

 يف ةدايسو ملع ةلئاع نم بهذملا يفنح هفرعأ ينأ ينضراعي هداقتعا كلذ نإ تلق نإ .هرمأ نم

 وه ةيميت نبا تالز هب ديأ امم باتكلا اذه يف هدمتعا ام نأو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهلك دادغب

 كلذ نإ تلق نإو .ةيعفاشلا تاداسلا هدادجأو هئابآ بهذم الو ةيفنحلا بهذم ال ةيباهولا بهذم

 دنهلا يف لابوهم كلم ريهشلا يباهولا ناخ نسح قيدصل ةمدخ هب رهاظت امنإو  يقيقحلا هداقتعا سيل

 قيدصل هتالسارمو هبيتاكم نم رهاظلا وه ناك نإو هلثمب قيلي ال اذهف ,ةروهشملا فيلآتلا بحاص
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 ةيلاغ» هباتك يف تأرق ينأ اذه ىلع لديو «نينيعلا ءالج» روكذملا هباتك لوأ يف ةعوبطملا نان نسح

 نبا ةمالعلا بتك نع هسلاج رثكأ يف لقنلاب هنيز هتدجوف «نينيعلا ءالجر دعب فلأ يذلا «ظعاوملا

 باتكلا اذه يف هلاحب ملعأ هللاو ,ةيميت نبا نع أردان الإ لقني ملو امهريغو قعاوصلاو رجاوزلاك رجح

 ضرتعاو رجح نبا اهلقن يتلا لاوقألا ضعب نأب هنع هتباجإب هيلع ضرتعأ تسلو .ةينلاو دصقلا نم

 هنم منام ال اذهف :ةحيحص ريغوأ ةحيحص تارابعب كلذ ىلع دهشتساو هيلإ اهتبسن حصت مل اهيلع

 قح يف اهلامعتسا نسحي ال ظافلأب رجح نبا ىلع عنش لب ,كلذ ىلع رصتقي مل هنكلو ,نسح ءيشوهو
 ذنم نيملسملا نم ةريثك ممأ هبتكو هملعب عفتني نيدلا ةمئأ نم ريبك مامإ نع الضف ملعلا ةبلط ضعب

 نيدلا يقت مامإلا عيرقتلاو عينشتلا حيبق نم عينصلا اذه ءوسب لماع كلكو ,«نينسلا نم تائم

 ظفلب هنع ربعي مل هنإ ىتح .مالسلاو ةالصلا هيلع «مانألا ريخ ةرايز يف ماقسلا ءافش» فلؤم يكبسلا

 قحتسملا ةقيقحلا يفوهو يكبسلا يضاقلا وأ يكبسلا لوقي نأ امإ لب . مالسإلا خيش ظفلب الو مامإلا

 خيش بقلو , مالعألا ء ءايلعلا ةمئأ نم هنوك عم ماشلا ةأضف يضاف ناك هنأل . مالسإلا خيش بقلل

 خيش بقل قحتسي ال حالطصالا اذه بسحب ةيميت نباف ؛ةاضقلا يضاق هب نوبقلي اوناك امنإ مالسإلا

 نوعطم لجروهو .مالعألا ءاملعلا ةمئأو نيملسملا خويش رباكأ نم هتاذ دح ينوه ناك نإو مالسإلا

 نم قافتالاب وه يكبسلاو .ةئاغتسالاو ةرايزلاب ةقلعتملا هتعدب نع الضف ةهجلا داقتعاب هتديقع يف

 قافتاب مامإلا نبا مامإلا وه نيدلا جات هنباو .مالسإلا ةمئأ لضأ نمو .ةعامجلاو «ةنسلا لهأ ةمئأ

 ليملا لك ليملاو رجح نبا عم ةلماعملا أوسأ |مهتلماعم ىلع يدنفأ نامعن لمح يذلا اهف «مالعألا ءاملعلا

 لب هللاو ال ؟ةعامجلاو ةئسلا لهأ نموه يدنفأ نامعن نأ ىلع كلذ لديأ ؟هذه ةلاحلاو ةيميت نبا عم

 عم فلتأت الف ةيميت نبا حور دانجأ نم يه هحورف «ةدنجم دونج حاورألا» و .ةعدبلا لهأ نموه

 لَو مظعألا هدج ميظعت بناج يف مهنوك عم ناك ام مهقح يف هنم ناك كلذلو . مالعألا ةمئألا ءالؤه

 : بدألاو ملعلا نع ىنغي ال بسحلاو فرشلا نكلو .كلذ سكعب ةيميت نبا همامإو

 هلهاب نم سفنلا تناك اذإ مشاه نم لصألا عفتني امو

 . موصخلا عمتجت هللا دنعو . حيبق ًاضيأ هسفن عم لب ةمئألا ءالؤه عم هعينص ءوس نأ كش الو

 هيلع اوركنأ مهعيمج - ذإ .ةمألا ء ءاملع روهمج فلاخي امنإ هتالز ىلع ةيميت نبا هترصنو مهيلع هدرب وهو

 ةرصن مهتارابع يف ريكدا هيلع اوددشو مهبتك يف هيلع اوعنش مهنم رك .اهعدتبا يتلا تالزلا هذه

 مل يدنفأ ناعنو « مهتارابع نم اريثك قباسلا بابلا يف تمدق دقو . كي نيلسرملا ديسل ةبحمو نيدلل

 لب هنباو يكبسلاو طقف رجح نبا ىلع همكح سيلو ؛ةيباهولا عيمجل مكح لب طقف ةيميت نبال مكحي

 هباتك علاط نمو ءاضيأ ةلبانحلا روهمجو ةيكلاملاو ةيفنحلاو ةيعافشلا نم ةعامجلاو سلا لهأ عيمج - ىلع

 امومع نيملسملا قحو هيبأ قحو هسفن ىح يف أطخلا شحفأ هيف أطخأ هنأ يقي ملعي فاصنإب اذه

 ىلإ ايندلا راحب هنع اهلسغي ال يتلا ةيباهولا عدبلا راذقأب هسفن ثول هنأو ءًاصوصخ نيلسرملا ديسو

 لهأ نيملسملا نم هباتك ىلع علطا نم لك ىذآ ىذألا دشأ كلذب هسفن ىذآ اكو «ةمايقلا موي

 اهيف يقبو ايندلا تيقب ام هضرع يف مهضوخو هايإ مهمذب ةلبانحلا نم نيفصنملا ىتح ةعبرألا بهاذملا

 وه اذهف .ةيباهولا هتفئاطو هنع ناخ نسح قيدص اضرب كلذ نع ضاعتسا دق معن «باتكلا اله
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 ةفئاطو ةيميت نبا هيلع ام نأ مهميهوتو باتكلا اذهب نيملسملا ىلع هسيبلت نم يدنفأ نامعن حبر
 قحلا وه ةنسلا لهأ هب اوفلاخ ام امهريغو ةثاغتسالاو ةرايزلا ةلأسم يف ةعينشلا ةعدبلا نم ةيباهولا

 عاب ام معن اي ءرجح نباو هنباو يكبسلا لثم .مهتلالج ىلع عمجملا نيملسملا ةمئأ ىلع هلواطتو

 راطقألا رئاس يف ناميإلا لهأ ةوادع هب دافتسا نارسخلا نيعوه حبر نم كلذ سئبو ىرتشا ام سئبو

 .نامزألاو

 ةذبانم «يناعملا حور» هريسفت نع لقن ام ىضتقمب هيبألو هسفنل راتخا فيك ,« يرعش تيل ايو

 رمأ نم ةلواطتملا راصعألا هذه عيمج يف اهتماعو اهؤاملعو اهتمئأ هيلع قفتا امو ةيدمحملا ةمألا روهمح

 بجي امي قيلي يذلا وه هنوك عم ةرورضلاب ةمألا دنع ةمولعملا رومألا نم راص ىتح ةثاغتسالاو ةرايزلا
 ذاذش نم مهلكاش نمو ةيباهولا هتفئاطو ةيميت نبا هلاق امب ةربع الو ,ريقوتلاو ميظعتلا نم لي يبنلل

 لهجأ لابب ةثاغتسالاو ةرايزلا دنع رطخت ال ىتلا ريذاحملا نم هوليختو هومثوت ال كلذ عنم نم بهاذملا

 اهيف ءالؤه ةعدب نأ عم هب نوثيغتسي وأ هنوروزي نميف ةيهولألا داقتعا نم هقوف نمع الضف نيلهاجلا

 لقاع هراتخي ال امم يرمعل اذه .رون ىندأ هبلق يف نم ىلع ىفخي ال ام ِةَِي هبناج يف بدألا ءوس نم

 ةلفغ يف اهنع سانلا ناك يتلا لوقنلا كلتب هقعو هابأ ىذآ يرمعل دقو هيبأو هسفن نع ًالضف هيخأل

 ناخ نسح قيدص دنع ًاتبثمو اهب ًارختفم اذه هباتك يف لئاسملا هذه يف اهعمجف .هريسفت يف ةقرفم اهنأل
 ءاملع ضعب نم اذه ببسي تعمس دقو كلذ يف مهبرشمو مهبهذم ىلع اضيأ وه هابأ نأ هتفئاطو

 نيملسملا عيمجلو |مهو يل هللا لأسأو ءانه هلقن نسحتسأ ال هيبأ قحو هقح يف اعيظف امالك ةفرشملا ةكم

 . كلذ يلو هنإ ناسحإلاو فطللاب انلماعي نأو نارفغلاو وفعلا

 هنباو يكبسلا مامإلا ايس الو .مهبهذمو ةنسلا لهأ ىلع اذه هباتك يف هلماحت رهظأ دق ناك الو

 انه ركذأ نأ تيأر هتلكاش ىلع ناك نم لكو هبهذمو ةيميت نبا حدمب بصعتلا يف غلابو رجح نباو

 . لطابلاب رجح نبا ىلع ةيميت نبال مكح هنأ دحأ لكل رهظيل .رجح نباو ةيميت نبا نيب قرفلا

 : لوقأف

 ىلاعت هللا امهمحر ةيميت نباو رجح نبا : نيمامإلا نيب قرفلا

 مهبهذم ءاملع لاوحأب ىردأو ملعأ مه ةعبرألا بهاذملا نم بهذم لك لهأ نأ مولعملا نم

 مهفلخت كلذ يوريو . مهبواسمو مهنساحمل مهعبتتو مهلاوحأ نع مهبيقنتو مهاوقأ يف مهقيقدت ةرثكل

 نيده ىلإ انرظن دقو .اهوفعضي وأ اهودمتعي وأ اهودري وأ بهذملا يف مه لاوقأب اوذخأيل مهفلس نع

 نم دحأ هيف هلداعي ال يعفاشلا بهذم يف امامإ رجح نبا اندجوف «ةيميت نباو رجح نبا :نيمامإلا

 ىلع اقفتا اذإ امأ .امهنيب حيجرتلا يف ءاملعلا نيب فالخ ىلع لمرلا سمشلا ىوس نيرخأتملا ةمئألا

 يف رجح نبا ةلزنم هذهف .قالطإلا ىلع يعفاشلا بهذم ءاملع ةفاك دنع هيلإ ريصملا بجو مكح

 يه هقفلا يف هتافلؤمو ؛ملاع نع الضف لهاج اهفالخ يعدي الو دحأ اهركني ال ةمولعم يهو .هيهذم

 يهو مهريغو هبهذم لهأ عامجإب ةلوبقم ةررحم اهلكو ءنآلا ىلإ هرصع نم ىعفاشلا بهذم ةدمع

 دادمإلاو .جابهنملا حرش جاتحملا ةفحتو بابعلا حرش اهنم : تادلجم ةدع يف تالوطم اهرثكأو ةريشك
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 ,ىريكلا ىواتفلاو هتيشاح هيلع فلأو «داوجلا حتف» هاسو «نيدلجم يف هرصتخا مث ,داشرإلا حرش
 ام اذه . ضورلا رصتخمو ؛ةروكذملا كسانملا رصتخمو .يوونلا كسانم ةيشاحو .ةيمرضحلا حرشو
 لوبقلا ىهتنم تلان اهلكو .هريغو ثيدحلا يف ةريثك تافلؤم هلو .ةيهقفلا هبتك نم نآلا هترضحتسا

 نع رجاوزلاو . حيباصملا ةاكشم حرش :اهنم .تالوطم اهرثكأو .لابقإلا ةياغ يف اهيلع سانلاو

 .براقألا ةلص يف بلاطملا ىنسأو .ةقدنزلاو ضفرلا لهأل ةقرحملا قعاوصلاو .رئابكلا فارتقا

 فكو .مالسإلا عطاوقب مالعألاو ,ةيوونلا نيعبرألا حرشو .ةيزمهلا حرشو ؛لئامشلا حرشو
 امم كلذ ريغو ,نابعش نم فصنلاو بئاغرلا ةليل يف امب نايبلاو حاضيإإلاو . عامسلا تاالآ نع عاعرلا

 ءاملعلا بهاذملا عيمج نم اهيلع دمتعيو .نوسفانتملا اهئانتقاب سفانتي اهلكو .هركذ نآلا ينرضحي مل

 عفنو نيدلا اهب مدخ ةليلج تافلؤم نم اهل ايف .بتاكملا نم ةبتكم بلاغلا يف اهنم ولخي الو نوققحملا

 ىلع قافنالل مالسإلا دالب عيمج يف ماتلا لوبقلاب سانلا اهاقلتو نيملاعلا يف ترشتناو .نيملسملا اهب
 ملو ءنآلا ىلإ هرصع نم مالسإلا بهاذم ءاملع نم دحأ مهيف نعطي مل نيذلا مالعألا ةمئثألا دحأ هنأ
 .هب ةمألا مومع ةقثو هنيدو هملعب لخي ءيش ىندأ وأ ةنس ةفلاخت وأ ةعدب ىلإ مهنم دحاو هبسني

 نسحأ ةيفوصلا انتادس يف دقتعي ًاهيقف امامإ هنوك عم هنع يضرو ىلاعت هللا همحر ناك دقو
 هتمعو مهتاكرب هتلمشف .ةبوجألا نسحأب مهنع بواجنو ,.ءانثلا نسحأ مهيلع ينثيو .داقتعالا

 ةادهلا نيلماعلا ءاملعلا ةمئأ رباكأ نم ىلاعت هللا همحر ناك دقف ةلمجلابو . مهنعو هنع هللا يضر مهتاحفن

 هلوبق ىلع عقوف ؛نيملسملا عيمج مهعفن معو .نيبملا نيدلا اذه مهملعب اوديأو اوددج نيذلا نييدهملا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو .قافآلا عيمج يف قافتالا هبتك ىلع لابقإلاو

 ملعلا يف هرصع يف نيزاتمملا نم ناك دقو .مالسإلا ةمئأ نم مامإ اضيأ وهف :ةيميت نبا امأو
 ىرج هنإ ىتح مثال ةمول رهظي ام بسحب هرشنو قحلا يف هذخأت ال ثيحب نيدلا يف بلصتلاو لمعلاو

 ىلإ ًارارم سبحو «ةريثك تاناهإ اهب ذش يتلا ةمولعملا هعدب نم ةمألا روهمج هيلع امل هتفلاخم ببسب هيلع
 هلو .ثيدحلا ظافح رباكأ نم ناكو . عدبلا كلت نم قحلا هنأ هل رهظ امع عجري ملو سبحلا يف يفوت نأ
 ردقي مل ىلاعت هللا نكلو اهلثمل هللا هقفو نم لق .تارصتخمو تالوطم ةريثك تافلؤم نيدلا مولع يف
 اهتسافنو اهترثك ىلع هللا همحر هبتك نإف .هبتكو رجح نبا مامإلا ملعب عافتنالاك هبتكو هملعب عافتنالا
 ًاعايض اهرثكأ بهذف لوبقلاب اهوقلت الو مهريغو ءالعلا روهمج اهيلع لبقي ملو لامهإلا اياوز يف تيقب

 . ليلقلا الإ سانلا نيب اهبنم نآلا دجوي الو

 ًارشن ةمألا يف هبتكو رجح نبا ملع رشن يذلا وهف ؛هل كيرش ال هدحو هللا نم كلذ نأ مولعمو
 نع بولقلا فرص يذلا هناحبس وهو .مالسإلا دالب رئاس يف ماعلاو صاخلا اه عفتنا ثيحب أمات

 ةكولمملاو ةفوقوملا بتاكملا نم ةبتكم يف دجوي املقو .ردانلا ليلقلا الإ اهنم قبي مل ىتح ةيميت نبا بتك

 ال ةلاحب راصو هقاروأ تيلبو ةضرألا هتلكأ وأ اصقانو ًامورحت نوكي هنأ بلاغلاف دجو اذإو ءاهنم ءيش
 يف ذوذش نم اهنم باتك ولخي الق هنأ الإ مالسإلا ةمئأ رباكأ نم هنأ ىلع لدت اهلك هبتك نأ عم اهب عفتني

 خيشلاك :نيفراعلا ءايلوألا اميس الو «نيدلا ءالع ىلع عنشيو نيملسملا بهاذم اهب فلاخي لئاسم
 رباكأ نم هنأ ىلع اوقفتا ةمألا روهمج نأ عم نيدلا نم هجرخأو هرفك دقف نيدلا ييحم يديس ربكألا
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 نبا بتكب سانلا عافتنا مدعل ديحولا ببسلا نأ نقيتأ لب نظأو .نيفراعلا ناطلس هومسو «ءايلوألا

 هبتك تهبش امو «رباكألا ءالؤه ىلع هضارتعاو لئاسملا كلت يف هذوذشو هردق ةلالج عم هملعو ةيميت
 يهف «تالتاق تايحب ةمألل هتفلاخمو هعدب نم ةدوصرم اهنكلو ,ةسيفنلا رهاوجلا نم ةءولمت زونكب الإ
 .اهب عافتنالاو اهيلع لابقإلا نم سانلا عنمت

 ا تت سي حيحصلا باوجحأ» هباتك اهنم : هيلع تعلطإ امو

 بجيف دوصقملا عفنلا هب تومي هلوطل وهو ةمومذملا ءارآلاو ةموكشملا لئاسملا كلت نم ًاضيأ

 انديس ةوبن تابثإ يف تاقئاف تالاقم هريغو «نيملاعلا ىلع هللا ةجح» يباتك يف هنم تلقن دقو .هراصتخا

 باتكو .ضفاورلا ىلع درلا يف «ةنسلا جاهنم» باتك : مايألا هذه يف هل عبطو .تاداسلا ديس دمحم

 كلت نم رثكأ هتانسحف ناك |فيكو ءاهيلع مالكلاو اهركذ مدقتو «ناقرفلاو لوقنملاو لوقعملا»

 تدع نم ديعسلاو ١١4[ :دوه] #تائيسلا نيهذي تانسحلا نإ# :ىلاعت لاق دقو .تائيسلا

 : هتاوفه تيصحأو هتائيس

 هبياعم دعت نأ البن ءرملا ىفك اهلك هاياجس ىضرت يذلا اذ نمو

 رجح نبا ةلزنم لثم اهدجن ال انإف ةلبانحلا ءالع هبهذم لهأ دنع هقفلا يف هتلزنم ةهج نم امأ

 مهفلاخ اذإو .هقفلا يف هيلع نومدقم ةلبانحلا ةمئأ نم ريثك لب «ةعفاوشلا هبهذم ءالع دنع هقفلا يف

 يف ةيلكلاب ةضوفرم هلاوقأ نم ريثكو , مهدنع هتارايتخاو هتاحيجرت ىلع دمتعي الو همالك ىلع لوعي ال
 يف اهب ذش ةريثك لئاسم هلو ,دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا عوقو مدعب هلوقك .دمحأ مامإلا بهذم

 بجر نبا ظفاحلا مهنمو بهذملا ءالع اهم هيلع در .هنم حيحصلا اهب فلاخو دمحأ مامإلا بهذم

 .لبحلا

 يف هتارايتخاو هقفلا يف هءارآ نوربتعي ال ميظعتلا ةياغ هايإ مهميظعت عم ةلبانحلا نأ لصاحلاو

 اهب فلاخو داهتجالا عزنم اهب عزن يتلا لاوقألا نم مهبهذم ةمئأ هب فلاخ ام لك نوضفريو بهذملا
 هلاوقأ 2 مهقيقدت ة ةرثكل هبهذم ءاملع ملاعلاب سانلا فرعأ نأ تملع دقو .دادسلا ليبس مهدنع

 نم مهيلع ًافوخ هنم سانلا اورفنو ىرخألا بهاذملا ء ءاملع نم ريثك ًاضيأ هيف نعط دقو ,هلاوحأو

 هثاراو ةمولعملا هلئاسم يف نيملسملا روهمجو نيدلا ةمئأ هب فلاخ ام هيلع هب اوضرتعا اهيف هب ءادتقالا

 . مالسإلا ةمئأ بهذم افلام اهم ٌدبتسا يتلا ةمومذملا ةذاشلا

 هبسني ملو مهريغو هبهذم لهأ دنع ىلوألا ةجردلا يف رابتعالا نم رجح نبال ام تملع دقو
 مل عدتبم ال عبتم مامإ وه امنإو ةيميت نبال عقو اك اهيلإ سانلا اعدو اهعدتبا ةعدب وأ ةلالض ىلإ دحأ
 هدنع نم لكل سمشلا روهظ رهظ دقف كلذ ررقت اذإ .نيدلا ةمثأو نيح اصلا فلسلا ةريس نع جرخي

 ءاركذ ءايلعلا نيب هنم نسحأو .أردق نيدلا يف ةيميت نبا نم لجأ وه رجح نبا نأ فاصنإ ىندأ
 هنم فرعأو |مههف ةعيرشلا يف هنم حصأو لع ةمألل هنم عفنأو ءارخف نيملسملا روهمج دنع هنم مظعأو

 روهمج دنع هنم قثوأو نيدلا يف عادتبالا نع هنم دعبأو مالسإلا نيدب ةقلعتملا ماكحألا قئاقحل كردأو
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 فالح هيف كلذ نأل ءادتهالا درأ نم هعبتي نأب ةيميت نبا نم ىلوأ كش الب وهف افلتخا اذإف «نيملسملا
 .ىرحأو ىلوأ عابتالاب هنأب يضقت يلا ىرخألا ةليمحلا فاصوألا نع الضف ىده مامإ قافتالاب وهو

 ةيمحلاو ةيبصعلا لهأ نم وهف نيمامإلا نيذه نيب قرفلا نم هتنيب امب هتفرعم دعب كلذ يف فلاخ نمو
 لقن ةحصب نعط دحأب طق عمسن ملو ,نيدلا جات هنباو يكبسلا نيدلا يقت نامامإلا هلثمو .ةيلهاجلا
 .مهتيفتو هملع ةزك لع تقفتا اك مهقيثوت لع ةمألا تقف دقف ناو يكبسلا اذكو رجح نب

 هتاوفه ىلع ةيميت نبال ءالعلا ضعب ةقفاوم رابتعا مدع

 نم ءاملعلا ضعب مالكب ةيميت نبا تاللز دييأتل «نينيعلا ءالج» بحاص داهشتسا نأ ملعاو
 صوصخم بهذمب نوديقتي الو داهتجالا نوعدي نمم وأ .ىرخألا بهاذملا ذاذش نم وأ هبهذم لهأ
 ىلإ مضنا اذإ لطابلاو ءًاباوص هلعجي ال أطخلا ىلإ مضنا اذإ أطخلا نأل ائيش هديفي ال ةيباهولا ءاملعك
 ذبان ىتم لب .دحأ هئطخ ىلع هقفاوي ال نأ ء ءىطخملا أطخ در طرش نم سيلو .اقح هلعجي ال لطابلا
 ىلع هقفاو نمو ءاتطخم ناك ةمولعملا هلئاسم يف ةيميت نباك رهابلا باوصلا نع لاحو' رهاظلا قحلا
 هوفلاخخ نمم فولألا ةلباقم يف دجت هوفلاخ نمو هوقفاو نم نيب تلباق اذإ ت تنأو .ءىطخ ًاضيأ وه كلذ

 روهمج دنع طوقسلا هقفاو نم بستكاو نيفلاخملا ىلع ةوق هل مهتقفاومب بستكي ملو هوقفاو نمم أدحاو
 لئاسملا كلت يف هيأر ىلع وأ ةيميت نبا ةعيش نم وه ينالفلا ملاعلا نأب ملعلا درجم راصو نيملسملا
 عافتنالا لقيو .لمكألا لحملا يف ملعلا ن نم وه ناك نإو لفسألا ضيضحلا ىلإ ةمألا دنع هل ًاطقسم
 ملعلا نم هيلع تلمتشا ام لك ةحص يف كشلا مهيلع لخديو هبتك نم سانلا رفنتو هملعب كلذ دعب

 نأ بلاغلاو ؛ةمومذملا ةمولعملا هتالز ىلع هتقفاومو ةيميت نبال راصتنالا نم اهيف هركذ ام ببسب
 دارفنالاب ةيعرشلا لئاسملا يف مهئاراب نيمكحتملا داهتجالا نيعدملا نم هلثم مه هل نيقفاوملا
 ماكحأ نم ريثك يف نيملسملا ةمئأ روهمجل نيفلاخملا دادسلا ليبس نع كلذ يف نيدئاحلا دادبتسالاو
 اوروهتو اوطلخو اهيف اوطلغف نيدهتجملا ةمئألا رباكأ هكردأ ام ةعيرشلا قئاقد نم اوكردي مل ذإ نيدلا
 ةقفاومف « مهتلكاش ىلع ناك نمو ةيباهولاو ةلبانحلا ذاذش نم مهلجو ءاوطقس ىتح لئاسملا ضعب يف

 روهمج هيف اوفلاخ اميف مهيلإ تفتلي الف هعفرت الو مهضفختو هعفنت الو مهرضت ةيميت نبال ءالؤه لثم
 ةرايزلا هلأسم يف اميس ال هيلع لوعي ال امك كلذ يف مهيلع لوعي الو ىهيلإ تفتلي ال ا ةمألا
 عيمج مهايإو انل رفغيو ىهتين ىلع مهنم الك يزاجي هللاو . مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ريخب ةثاغتسالاو

 . ماثآلاو بونذلا

 ةينلا نسح ىلع نييناجلا نم ءالؤه لاوقأ لمح ىلع مالكلا

 ةيدمحملا ةمألا روهمح كلذ يف هتعامحو ةيميت نبا فلاخ نإو

 هقفاوي نمو رجح نبا ىلع لماحت امل «نيدمحألا ةمكاحم يف :نينيعلا ءالج» بحاص فصنأول
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 .مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ديس ميظعت بناج يف ةمألا روهمج عم مهنأ عم نيمامإإلا هنباو يكبسلاك

 مالسإلا ةمئأو نيملسملا روهمج مهتفلاخم عم يداها دبع نباو ميقلا نبا هيذيملتو ةيميت نبا عم روهتو
 نيلماعلا ءاملعلا ةصالخو نيدلا ةمئأ نم مهعيمج مبنأل ةنسح لماحم ىلع مهنم لك مالك لمحي ناكو

 ىلع ناك نمو ةيميث نبا امأ «تاينلاب لامعألا امنإ» و تاحلاص هب أطخأ ايف مهنم أطخأ نم تاينو

 اوركذ ابك ةرايزلل رفسلاو ةثاغتسالا عنم يف اهب اوذش يتلا ةلاقملا هذهب اودصقي مل مهبنأ كش الف هتلكاش
 ميظعت امهيفو .هقلخ نم دحأ ميظعتلا يف هكراشي نأ نم ىلاعت هللا بناج ىلع ةريغلا الإ مهبتك يف
 ةدابعب ةقباسلا ممألا تلض امك كلذب اولضي نأ نم نيملسملا ىلع ةقفشو هب ثاغتسملاو روزملل ميظع
 لواطت ىلع مث ءراكذتلا لجأل مهرباكأ تام نم ضعب اوروص مهنأ مهتدابع لصأ نإف .مانصألا
 اونعطي مل مهف ةيفوصلا يف مهنعط امأو .ليق ام ىلع مانصألا ةدابع تأشن كلذ نمو .مهدنع مايألا
 اومكحف فيرشلا عرشلا ماكحأ ىلع قبطنت ال تالك مهنم رهظ نمب اونعط امنإو .ةيفوصلا عيمجب
 و .رفكلا هرهاظ ييضتقي أم هنم ردص ام ىفتقم اورغك نم اورفكذ مهنه رهظ ام بسحب مهيلع
 ىلع ةريغ مهنم عقو ًاضيأ اذهو .ءاملعلا نم مهريغ حنج امك مهنع هللا يضر مهمالك ليوأت ىلإ اوحنجي
 تسيل يهف .ىلاعت هللا بناج يف ةهجلاب لوقلا ةلأسم امأو :نيملسملا دئاقع ىلع ةظفاحمو نيدلا
 تايآلا نم ريثك رهاوظل كلذب اولاق امنإو «ةلبانحلا نم ريثك بهذم يه لب .هدحو ةيميت نبا بهذم
 رهاظب مهكسمت ةدشل مهف ولعلا ةهج اهرهاظب ديفت يتلاو .ةيقوفلاب ريبعتلا اهيف عقو يلا ثيداحألاو

 يهو هتعامجو ةيميت نبا مالك هيلع لمحي ام اذهو .رهاوظلا كلت ليوأت ىلإ اوبهذي مل ةّسلاو باتكلا

 مهو اهئاملع رثكأو ةمألا روهمج كلذب اوفلاخي ملف مهتاينو مهدصقل ةقفاوم ةحيحص ةنسح لماختم
 ةرثك نإف . ةمومأملا ضارغألا نم كلذ ريغ وأ ةرهشلاو روهظلا بحو ىوحهلا درجمل ,. مظعألا داوسلا
 ةعيرشلا ةرصنو نيدلاب كسمتلاو ىوقتلاو لاحلا نسح نم هيلع اوناك امو مهحالصو مهملع
 كلت يف ةمألا روهمجو ةمئألا رابكل مهتفلاخم نوكت نأ ىبأي كلذ عيمج قحلا نم مهل رهظي ام بسحب
 راهتشالا بحو ىوهلا درجمل ةهجلاب لوقلا ةلأسم نع الضف ٍةْيكَي دوجولا ديسب ةقلعتملا لئاسملا
 . كلذ نم مهاشاح

 ام لثم نوملعي مهنأ كش الف ةيميت نبا ىلع اوضرتعا نمم امهريغو يكبسلاو رجح نبا امأو
 نم علضتلاو ملعلا ةرازغو لضفلا ةرثكب هل نودهشيو هلوق لاق نم ةينو كلذ يف هتين نسح نم ملعن

 ةمئأ مهعيمجو كلذك مه مهنأ اك ,ىوصقلا ةياغلا ىلإ نيدلا يف بلصتلاو ىوقتلا ةدايز عم ةعيرشلا
 وهو دحاو ٍلصألا مهدوصقمو ءادحأ نوباحي الو مثال ةمول قحلا يف مهذخأت ال مهلكو .نيدلا يف

 لخدي ال ىتح مهتعاطتسا ردقب اهنع ةاماحملاو ةيدمحملا ةعيرشلا ىلع ةظفاحملاب هلوسرو هللا اضر
 ال كلذ الولو ءاهتادهو اهتمئأو اهتامحو اهسارح مهخأل .اهماكحأ نم مكحب لخي ءيش ندأ اهيلع
 هل رهظ ام بسحب قحلاب عدصف .اهيف ةمألا روهمج أطخ دقتعا يتلا لئاسملا هذه يف ةيميت نبا رهاظت

 اوماق لب .هيف ءاملعلا نعطو هتيذأ هنع ببستي كلذ نوك يف يلاب امو «ةقيقحلل ًافلاحم ناك نإو هدقتعاو
 هتفلاحمو هتديقع نع لزلزتي مل وهو سبحلا يف تام ىتح ةلواطتملا ددملا هوسيحو ه هرصع يف لعفلاب هيلع

 ىلع وهو .قحلا ىلع اهيف مهخأ روهظلا لك ةمألا دنع رهظ ىتلا لئاسملا كلت يف نيملسملا روهمجل
 . لطابلا

51١ 



 ةامحو نيملسملا ةمئأ نم هلثم مه هيلع درلل ىدصت نم امهريغو يكبسلاو رجح نبا ناك الو

 داوسلا قرافو اهيف ذش يتلا لئاسملا كلت يف ًالطبم هوأرو نيلسرملا ديس ةعيرش سارحو نيدلا

 لع قرخلا عاستاو نيملسملا دئاقع شيوشت نم اوفاخخ سانلا نيب هبهذم نورشني ةعامج هلو . مظعألا

 ال ىتح كلذ يف قحلا مهل اوحضوأو هللز سانلل اونيبو هأطخ هيلع اودر نأ الإ مهعسي ملف :نيعقارلا

 كلت نم سانلا ريفنت دصقب درلا يف هيلع عينشتلاب اوغلاب امبرو .كلاسملا كيتاه يف مهنم دحأ كلسي

 ريقحتلا دصقب كلذ اولعفي ملو ليطابألا هذه نم ءيش ين مهدحأ عقي نأ نم مهيلع ةقفشو ليواقألا

 هناحبس هدنعف . مهنيب مكاحلا وه هللاو كلذ نم مهاشاح مالسإلا ءاملع ريهاشم نم وهو . مامألا اذهل

 مهنم دحاو لك لماعي نأ لجو رع همرك نم وجرملاو , مولظملا نم ملاظلا رهظيو موصخلا عمتجت ىلاعتو
 هناسحإ غباسب , مهعم نحنو ًاعيمج مهلمشيو هتين نسح ىلع ءازجلا نسحأ هيزاجيو هترفغمو هوفعب

 ةحلطو انأ نوكأ نأ وجرأ :نينمؤملا ريمأ يلع انديس لاق امك مهعم نحنو نونوكيف هتمحر مساوو
 4نيلباقتم ررس ىلع ًاناوخإ لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» : مهيف ىلاعت هللا لاق نمث ريبزلاو

 نع ررضلا عفدو نيدلا ةرصن الإ دصق مهل سيلو كلذ يف نودهتجي عيمج ا نإف [:ا/ :رجحلا]

 ةمئألا ءالؤه برح مالقألابو ,ماركلا ةباحصلا كئلوأ برح حالسلاب ناك امنإو .نيملسملا

 . نارجأ هلف باصأ نمو رجأ هلف أطخأ نمف «نوروجأم ىلاعت هللا ءاش نإ لكلاو :مالعألا

 لوق ىلإ انرظن :لوقن اهقفاو نمو رجح نباو ةيميت نبا نيب مكحن نأ اندرأ اذإ اذه دعبو

 روهمج يف لالضلا داقتعا امهو ناهيظع ناروذحم هيلع بترتي هاندجوف ةروكذملا لئاسملا يف ةيميت نبا

 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا ىلع راصمألاو راصعألا رئاس يف اوقفتا دقف مهريغو ءالعلا نم ةيدمحملا ةمألا

 نييبنلا رئاس كلذكو لَو فيرشلا هريق ةرايزل رفسلاو , مظعألا هبيبح- دمحم انديسب ةثاغتسالاب

 هترايزل سانلا رفاسي نأل الهأ سيل هنأ نم لي عيفرلا هماقم سمي ًاضيأ كلذ اندجوو .نيحلاصلاو

 ىلإ نيتفتلم ريغ اذه ةيميت نبا لوق انضفر كلذلف لجو ّرع ميركلا هالوم ىلإ هب اولسوتيو اوثيغتسيو

 ققحتو .هلايخب همهوت يذلا روذحملا مدع ققحت عم ماكحأ اهيلع ينبني ال يتلا ماهوألا نم هادبأ ام

 لب ءهيلع نيدارلا نم امهريغو يكبسلاو رجح نبا انقفاوو .هلاوقأ عابتاب ديدشلا روذحملا عوقو

 بجاولا نم انيأرو كلذ يف نيملسملا عيمجو نيقحاللاو نيقباسلا اهءاملعو اهتمئأو ةمألا روهمج انقفاو

 كلت ىلإ غصن مو ًايرف ائيش اهعابتا بسحنو ًايرهظ اهب ذش يتلا هذه هلاوقأ ضفرن نأ انيلع متحتمل

 هذه عيمج يف عمسن مو رن مل انإف , مانصألا ةدابعو كرشلا ىلإ يدؤي كلذ نأ ٠ نم ماهوألاو تالايخلا

 داقتعا ىلع ىلاعت هللا دمحب مهلكو «مالسإلا ءاملع نع ًالضف ماوعلا نم كلذ يف لض نمب روصعلا

 ىفطصا دقو . ضعب نم هيلإ برقأ هديبع ضعب نكلو .هل كيرش ال هدحو هلل هلك رمألا نأب مزاج

 ءالؤه هديبع دحأب هيلإ لسوتلا نم عنام الو .نيحلاصلا هدابع نم ةعامجو .نيلسرمو ءايبنأ مهنم

 دحأ دقتعي ال هنأ نم نيقي هدعب ام نيقي ىلع نحنو .نيدلا يف للخ ىندأ عوقو نم نمألا عم نييرقملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ىلاعت هللا ريغل نوكلا يف ريثأت ىندأ نيملسملا نم



 لك نيلسرملا ديسب ةثاغتسالا , دم مف تلح ىلا.

 هباتك يف يسافلا نامعنلا هللا دبعوبأ : تابثألا ةثالثلا ةمئألا هركذو تاقثلا هلقن امم كلذ تذخأ

«ةيندللا بهاوملا» هباتك يف ينالطسقلاو «مالظلا حابصم»
 «مالحألا ة ةهيغب» هباتك يف يبلحلا نيدلا رونو 

 : لوصف ىلع هتبترو «نيملاعلا ىلع هللا ة ةجح)و يباتك يف كلذ مظعم تلقنو .مهريغو

 هلك هب ثاغتسا نم ركذ يف :لوألا لصفلا
 اهوحنو ةرفغملل

 انفد ام دعب يبارعأ انيلع مدق :لاق هنع هللا يضر يلع نع يناعمسلا دعس وبأ ظفاحلا ركذ

 اي :لاقو هسأر ىلع هبارت نم ىثحو ِهَي يبنلا ربق ىلع هسفنب ىمرف مايأ ةثالثب لي هللا لوسر
 ذإ مهغأ ولو» كيلع لزنأ اهيف ناكو كنع انيعو ام هللا نع تيعوو كلوق انعمسف تلق هللا لوسر

 [14 :ءاسنلا] «ييحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ
 يلهابلا برح نب دمحم نعو كل رفغ دق هنإ ربقلا نم يدونف يل رفغتسن كتئجو يسفن تملظ دقو

 لخد مث .هلقعو هخانأف هريعب ىلع عضوي يبارعأ اذإف كي يبنلا ربق ىلإ تيهتناف ةنيدملا تلخد : لاق

 هيحوب كصخ هللا نإ هللا لوسر اي يمأو يبأب لاق مث ءاليمج ٌءاعد اعدو ًانسح ًامالس ملسف ربقلا ىلإ

 اوملظ ذإ مهنأولوإط قحلا هلوقو هباتك يف لاقو نيرخآلاو نيلوألا ملع هيف كل عمجو اباتك كيلع لزنأو

 أرقم كتيتأ دقو «ًاميحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا محل رفغتساو هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ

 :لاقف ربقلا ىلإ تفتلا مث .دعو ام وهو كبر ىلإ كب اعفشتسم بونذلاب

 مدقلا تلز ام اذإ طارصلا دنع  هتعافش ىجرت يذلا يبنلا تنأ
 مركلاو دوجلاهيفو فافعلاه يف هنكاس تنأربقل ءادفلا يسفن

 ىورو .طق اذه نم غلبأب عمسي مو ةرفغملاب حار هنأ الإ هللا ءاش نإ كشأ اهف هتلحار بكرو

 مونلا يف ِدكَك هللا لوسر تيأرف يانيع ينتبلغف : لاق هرخآ يف دازو ربخلا اذه يبتعلا هللا دبع نب دمحم

 نب ميظعلا دبع دمحم وبأ ظفاحلا لاقو .هل رفغ دق هللا نأ هرشبو يبارعألا قحلا يبتع اي يل لاقف

 نب ميهاربإ نب ةحاور نب هللا دبع نب نيسحلا ىلع ابأ هيقفلا نأ ىنغلب» : يرذنملا يوقلا دبع
 يف ةداهشلا هتزئاج نوكت نأ بلطيو ِةْي يننلا اهب حدمب ةديصق بتك يومحلا ةحاور نب هللا دبع

 يف ءاعبرألا موي يف اكع جرمب ًاديهش لتق :ركاسع نبا ساقلا وبأ ظفاحلا لاق . اديهش لتقف هللا ليبس

 نم جحلا ىلع مزع الجر نأ ت تاقثلا ناوريقلا خويش ضعب ركذو .ةئامسمخو نيناثو سمخ ةنس نابعش
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هل لاقف ءاهئاضقب يل ينتعت نأ كنم بحأو ةجاح كيلإ يل : هباحصأ ضعب هل لاقف ؛هدلب
 ؟كاذ امو 

 ربكأ نم كلذف هسأر دنع اهنفدتو يمالس هئرقتو كي يبنلا ربق ىلإ ةعقرلا هذه لصوت نأ بحأ لاقف

ا ربق ىلإ تلصو املف ,تلعفف لجرلا لاق .اهيف ام رظنت الو اهحتفت الو كدنع ىجئاوح
 لو يبنل

 جحلا نم تعجر الف ,ةعقرلا بحاص ينلأس ام تلعف مث «ينصخت جئاوح يف هتلأسو هيلع تملس

أف تلعفف هدنع الإ لزنأ ال نأ مسقأو دلبلا رهاظ ىلإ ةعقرلا بحاص يناقلت دلبلا ىلإ تلصوو
 ينفاض

جعف ةلاسرلا تغلب دقل اريخ هللا كازج :يل لاق مث ,كلذك يلهأ ىلإ هجوو يتفايض نسحأو
 نم تب

يغص ادلو هدنع تدهع يرفس دنع ناكو .ينلأسي نأ لبق نم ةلاسرلا غيلبتب هماعو كلذ هلوق
 ار

 كرتو يفوت خأ يل ناك هنأ كلذو يتصق عمسا لاق ؟تركذ ام تلعف نأ تملع نيأ نم تلقف
 ادلو

يقلا نأك مونلا يف تيأر ةليل تاذ ناك |ملف يبص وهو تام هنإ مث هتيبرت تنسحأو هتيبرف اريغص
 دق ةما

 يخأ نباب اذإو كلذك انأ انيبف .دهجلا ةدش نم شطعلا مهب دتشا دق سانلاو عقو دق رشحلاو تماق

انأو تهبتناو لع كلذ مظعف كنم هب قحأ يبأ لاقف « ينيقسي نأ هتلأسف ءام هديبو
 تيأر ام لوهل عزف 

 هللا تلأسو ريناند ةلمجب تقدصت تحبصأ املف «حابصلاب تقدص اف يخأ نبا نم تيأر امم نوزحمو

ب املف .ةدم دعب يدنع هتكرت يذلا لفطلا كلذ تقزرف ًاركذ ًادلو ينقزري نأ ىلاعت
 نسلا اذه ىلإ غل

بقي نأ ىلاعت هللا لأسي نأ كك يبنلا لأسأ اهكتبحطصا ىتلا ةعقرلا يف تبتك كرفس قفتاو
 ءاجر ينم هل

 دق ةخاحلا نأ تملعف تام ليللا ناك املف مح اذكو اذك موي ناك املف ربكألا عزفلا موي هدجأ نأ

ف تنك يذلا مويلا ةيشع ينوتو يبصلا هيف مح يذلا مويلا ناكو تلصو دق ةلاسرلاو تضقنا
 دنع هي

 يناثلا لصفلا

 يراربلا يف عطقنا نمت مهوحنو ىرسألا نم ِِلكب هب ثاغتسا نم ركذ يف
 كلذ هبشأ امو ماقسألاو دئادشلا نم كلذ ريغ يف عقو وأ راحبلاو

 هللا يضر فينح نب نامثع همع نع فينح نب لهس نب ةمامأ بأ نع يقهيبلاو يناربطلا ىور
 الو هيلإ تفتلي ال نامثع ناكف هل ةجاح يف هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ىلإ فلتخي ناك ًللجر نأو هنع

 مث ًاضوتف ةأضيملا تئا فينح نب ناثع هل لاقف «هيلإ كلذ اكشف فينح نبا يقلف هتجاح يف رظني

 اي .ةمحرلا يبن كي دمحم انيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا : لق مث نيتعكر هيف لصف دجسملا تئا

 لجرلا قلطناف كعم حورأ ىتح حرو كتجاح ركذتو يتجاح يضقيف كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم

مثع ىلع هلخدأف هديب ذخأ ىتح باوبلا هءاجف نافع نب ناهمثع باب ىتأ مث هل لاق ام منصف
 نب نا

تركد ام هل لاق مث هل اهاضقو هتجاح ركذف ؟كتجاح ام :لاقف ةسفنطلا لع هعم هسلجأف نافع
 

 يقلف هدنع نم جرخ لجرلا نإ مث .اهركذاف ةجاح نم كل تناك ام لاقو ,ةعاسلا ناك ىتح كتجاح

يف هتملك ىتح لإ تفتلي الو يتجاح يف رظني ناك ام ريخ هللا كازج هل لاقف فينح نب نامثع
 لاقف ؛

ب باهذ هيلإ اكشف ريرض هاتأو ِِلَك هللا لوسر تدهش نكلو .هتملك ام هللاو فينح نب نامثع
 ءهرص
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 تنا هك يبنلا هل لاقف لع قش دقو دئاق يل سيل هنإ هللا لوسر اي لاقف ؟ريصتوأ : : هك يبنلا هل لاقف

 انب لاطو انقرفت ام هللاوف فينح نبا لاق . تاوعدلا هذه عدا مث نيتعكر لص مث ًاضوتف ةأضيملا

 . ؛طق رض هب نكي مل هنأك لجرلا انيلع لخد ىتح ثيدحلا

 نم يناثلا لصفلا يف «ةيندللا بهاوملا» هباتك يف 977 ةنس قوتملا يننالطسقلا مامإلا لاق

 كردي وأ ىصحي نأ نم رثكأ وهف خزربلا يف هتوم دعب دي هب هب لسوتلا امأو : :هصن ام رشاعلا دصقملا

 فرط نايعنلا نب لا دبع يبأ خيشلل ؛مانألا ديسب نيثيختسملا يف مالظلا حابصم» باتك ينو . اصقتساب

 نماثلا ةليل ْدِْكي هب تثغتساف نينس هب تمقأو ءابطألا هؤاود ايعأ ءاد يل لصح ناك دقلو .كلذ نم

 يف اهيلإ دوعلاب لع نمو ًافرش هللا اهداز ةكمب ةثامنامثو نيعستو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 ينالطسقلا نب دمحأ ءاد ءاود اذه هيف بوتكم ساطرق هعم لجر ءاج ذإ مئان انأ |منيبف . ةنمت الب ةيفاع

 لصحو هدجأ تنك ام ائيش هللاو يب دجأ ملف تظقيتسا مث ,فيرشلا نذإلا دعب ةفيرشلا ةرضحلا نم

 نم يعوجر دعب ةكم قيرط يف ةثافاثو نينامثو سم ةنس يف ًاضيأ يل عقوو . هلو يبنلا ةكربب ءافشلا
 يف َِقَِي هب تعفشتس تعفشتساف امايأ اهب رمتساو ةيشبحلا لازغ انتمداخ تعرص ذإ رصم دصقل ةفيرشلا ةرايزلا

 نأ هتفلحو هتبتاعف دلك يبنلا كل هلسرأ دقل لاقف امل عراصلا ينجلا هعمو يمانم يف تآ يناتأف كلذ

 كلذ نم ةيفاع يف تلاز الو لاقع نم تطشن امئأك ءاد يأ : ةبلق اهب سيلو تظقيتسا مث اهيلإ دوعي ال

 . بهاوملا ةرابع تهتنا «نيملاعلا بر هلل دمحلاو . ةئاغاثو نيعستو عبرأ ةنس ةكمب اهتقراف ىتح

 ناك :ًاحلاص ًالجر ناكو .يسلدنألا لاحكلا يدزألا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ لاقو

 ضعب هيقلف هدلو رمأ يف يي هللا لوسر ىلإ ًادصاق هدلب نم جرخف دلو هل رسأ دق لجر سلدنألاب

 هيلع ررقو مورلا هترسأ يدِلو نإف هب عفشتأ لي هللا لوسر ىلإ هل لاقف ؟تمزع نيأ ىلإ لاقف .هفراعم

 الإ لبقي ملف عفان ناكم لك يف ِدِلَك يبنلاب عفشتلا نإ هل لاقف .اهيلع يل ةردق الو رانيد ةئامئالث

 ىأرف هب لسوتو هتجاحب هريصخأو 25 يبنلا ىلإ مدقت ةنيدملا ءاج (لف كي يبنلا ىلإ لوصولا

 نع هلأسف ىلاعت هللا هصلخخ دق هدلو دجوف هدلب ىلإ داعف كدلب ىلإ عجرأ : : لوقي وهو مانملا يف ِةِكَي يبنلا

 يه ةليللا كلت اذإو .ىراسألا نم ةريثك ةعامجو ىلاعت هللا بصلخ ةينالفلا ةليللا يف ينإ :لاقف هلاح

 . ِةاِكَع هللا لوسر ىلإ هدلاو لوصو ةليل

 يل سيل :لاقو هسفن يف ركفف ًانامز مهدنع يقبف مورلا هترسأ هنأ خسانلا نوحمس نبا ىكحو

 ىلإ اهريسأو ىيتصق اهيف ركذأ ةقرو بتكأ نأ الإ يل امف رسألا اذه نم ينوكفي لهأ الو لام

 دلبلا يف اوناك نيذلا نيملسملا راجتلا ضعب عم اهتريس يلاح ةصقب ةقرو تبتكف لاق . دلع هللا لوسر

 كي هربق دنع ةقرولا هذه قلعف كي هللا لوسر ربق ىلإ تلصو اذإ هل تلقو ًاروسأم هيف تنك يذلا

 ينبلطو اهب انأ يتلا ةدلبلا ىلإ راجتلا ضعب مدق جحلا نم سانلا دوع دعب ناك املف كلذ لجرلا لعفف

 هيلع تلخد املف هيلإ يب ىضمو ينذخأو يب ىعدتساو كلملا لوسر ينءاج ذإ موي تاذانأ انيبف كلملا نم

 يمسا نع ينلأسف . يردأ ام لاق ؟اذه وه كلملا هل لاقف .مجعلا نم هنظأ الجر هدنع تدجو

 ينذخأو ينارتشاو اذه وه لاق يطخ ىأر |ملف .«تبتكف هيلإ رظنأ ىتح كطخ بتكا لاقف هب هتريخأف

 ةجحلا هذه تججح ينإ لاق ؟يعم هتلعف ال بجوملا ببسلا ام هتلأسف ٠ .رفكلا دالب نم ينجرخأو
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 نأ تددو :يسفن يف تلقو هربق دنع تسلج لفي هنرز املف لَو يبنلا ربق ةرايزل ةنيدملا ىلإ تئجو
 ةقلعم ةقرو ىلإ ترظن ذإ ركفم كلذك انأ انيبف هل اهيضقأ ةجاحب ينرمأ هنأو ايح ناك ِةْكَي هللا لوسر
 اهيف تدجوو اهتأرقو اهتذخأف ةقرولا هذبب ِبَي ينرمأو هتيأر ينأ ردق يسفن يف تلقف ؛ءاوهلا اهب بعلي
 كنأ تركذ ىتلا هذه دلبلا تدضقف رسألا نم كصالخ يف ٍةلي هللا لوسرب ثيغتست تنأو كمسا
 كتيرتشاو ةقرولا هذه بتاك كنأ تققحت كتلأسو ترضح (لف ءاهكلم نم كتبلطو اهتلخدف اهيف
 . لَ هللا لوسر لجأل رمألا اذه تلعفو

 هردص ىلع دشو ديدحلاب فقثو رقش ةريزج نم لجر رسأ :ينايبلا قوزرم نب ميهاربإ لاقو
 ليللا ناك املف لاق . كذقني هل لق ودعلا ريبك هل لاقف هللا لوسر اي لوقيو ثيغتسي ناكف «يصعلا
 ؛ هللا لوسر أدمحم نأ دهشأ هلوق ىلإ غلب ىتح نذأف هيف انأ ام ىرت ام هل لاقف نذأ هل لاقو صخش هزه
 لخدف عضوم هل حتفناف هيف ىشمف ناتسب هيدي نيب رهظو يصعلاو ديدحلا نم هردص ىلع ناك ام لازف
 تفتكو تذخأف ودعلا انرسأ : يتبسلا نودبع نب يلع لاقو .هدلبب هرمأ رهتشاو رقش ةريزج ىلإ هنم
 :اهنم لوألا تيبلاب تظفلتو ناتيبلا ناذه يبلق ىلع رطخف تقثئوأو

 ديبعلا دعنو لذلاةلكش يف ديزي نميف كبح يبنفقوأ
 ديرت اذاف فوقوم كدبع  يرتشملو معئابلا رضح دفق

 تاكربلا وبأ لإ ءاج : هن هللا يضر لفق نباب فرع مساقلا يبأ نب يلع نسحلاوبأ ةودقلا لاقو
 تيأر :يل لاقف .هللا اهسرح طايمد رغثب ودعلا رسمأ يف نحنو «يروبلا نب دعم نب نمحرلا دبع
 ينعب لفق نباب مكيلع يل لاقف هللا لوسر اي هيف نحن ام ىرت ام هل تلقف مانملا يف لَك يبنلا ةحرابلا
 حتفلا بيرق ناك املف , عيطتسأ الو ءاعدلا ىلع ردقأ الف وعدأ نأ دهتجأ تنكف لفق نبا لاق . هسفن
 بجر رهش نم سيمخ لوأ ناك اللف ,كلذ دنع وعدأ تنكف ءاعدلل نيتودمم يدي دجأف ظقيتسأ تنك
 انيلصو راطفإلا تقو ناك املف مويلا كلذ اوموصي نأ انعم اوناك اراغص ترمأ ةثامهتسو ةرشع ناهث ةنس
 ودعلا رسكنا ةليللا كلتو راغصلا ىكبو ءاعدلا يف تذخأ ةداعلا ىلع بئاغرلا اهدعبو برغملا
 ءاعبرألا موي رغثلا نوملسملا ملستو ةعمجلا موي مهيلع ناطلسلا حبصأف «ةريزجلا سأرب نوعلملا
 ىلإ اهربخ غلب اهذخأو طايمد هللا هلذخ - سيسنرفإلا لزن الو .روكذملا بجر رهش نم رشع عساتلا
 . لَك يبنلاب ةثاغتسالاو ليوعلاو ءاكبلاب اهلهأ جضف اهذخأ نم موي رشع نماث يف ِدَكَو يبنلا ةنيدم
 ىلإ نيرواجملا ةبراغملا نم تاداسلا دحأ ءاجف ءاهم ةنيدملا ريخلا دورو موي تنك نيح اصلا ضعب لاق
 ىأرو ءاماعط اهيف لكأي ال امايأ ىقبو طايمد ودعلا ذخأ هللا لوسر اي :لوقيوهو ايكاب وي يبنلا ربق
 دمحلا هللف «ىلوألا ةعفدلا يف لعف امك هكالهب مهرشبف ودعلا رمأ هيلإ اوكشف مونلا يف لكي يبنلا ةعامج
 . ىلوألاو ةرخآلا يف

 سرافلاب فرعي ةيويدلا نم ناك الجر تيأر : يحرجلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ذاتسألا لاقو
 ركذو هيدي ىلع ملسأو طايمد رغث ىلع ودعلا ناك ال لماكلا كلملا ناطلسلا ىلإ ءاج يواجيهملا نوميس
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 يدي ىلع ناصح تذخأو الغب وأ ةلغب تبكرف لاق .مهنع جرخف مالك ةيويدلا نيبو هنيب لصح هنأ

 كب تنمآ لإ ناصح عجر نإ هللا دبع نب دمحم اي تلقف .ناصحلا ينم تلفناو مهنم تفخف ينوعبتف

 مالسإلا ىلع ينوتو دهاجو ملسأو ناطلسلا ىلإ تئجو هتكسمأف نينثا وأ اطوش يلوح ناصحلا درطف

 . مالسلاو ةالصلا هيلع همسا ركذو ِةِلَي يبنلا ةكربب

 هيف تنك يذلا دلبلا ىلإ لصو :هللا مهذخ رافكلا دالبب ًاروسأم ناكو ,نيحلاصلا دحأ لاقو

 اوردقي ملف لحري نأل ةثالث مهددع مهنم ةعامجو ىرسألا عيمج اوعمجف هيخأل وأ دلبلا كلمل بكرم

 نوملسملا الإ هجرخي ال بكرملا اذه :هل لاقو كلملا ىلإ مهدحأ ءاجف همظعل رحبلا نم هرج ىلع

 ةئامعبرأ انكو نوديرت ام اولوق انل اولاقو انوعمجف لاق .نوديري امب اوملكتي نأ اوعنمي ال نأ طرشب

 ىلإ هانجرخأ نأ ىلإ فقوتي ملف ةدحاو ةذبج بكرملا انذبجو هللا لوسر اي :انعمجأب انلقف للجر نيسمخو
 ىلإ سفنأ ةرشع يف ىبوطلا رصق ىلإ انيضم مامت نب مساقلا وبأ لاقو كك يبنلاب انتثاغتسا ةكربب ربلا

 ملعلا لهأ نم لجر يتئام ذخأ ريمألا هللا ةدايز نإف ريمألا مأ ىلإ ًاباتك انل بتكا هل انلقف سنوي يبأ

 لجو ّزع هللا فرعن امنإ همأ الو ريمألا فرعن ام سنويوبأ انل لاقف ةامر ركسعلا ىلإ مهلسرأف نآرقلاو

 يف ناك الف .ةعمج ةليل تناكو هللا ءاش نإ نوقلطيو مهيف لجو ّزع هللا لأسن ةليللا للي هلوسرو

 هللا هلعج نم اي نيلسرملا ديس اي نييبنلا متاخ اي مساقلا ابأ اي دمحم اي دمحأ اي لاقف سنويوبأ ماق ليللا

 « مهيف هلل لأساف كتلأس دقو اوقلطي نأ نيحلاص موق يف ينولأسي ينوتأ كتمأ نم موق نيملاعلل ةمحر

 نوقلطي ادغو مهيف هللا تلأس دق سنوي ابأ اي : هل لاقف مانملا يف ٍةكَي يبنلا هب رم دقرو هبزح ىلص الف

 تلأس دق : :لاقف ؟ةجاحلا نم ناك ام انديس اي هل انلق انحبصأ املف : مامت نبا لاق هللا ءاش نإ
 نب هللا ةدايز ىلع اولخد ةعمجلا موي ناك املف هللا ءاش نإ نوقلطي ًادغ : يل لاقف .مهيف دل يبنلا

 نآرقلاو ملعلا لهأ اي مهل لاقو مهب بحرو مالسلا مهيلع درف هيلع اوملسف شيجلا بحاص بلغألا

 . لَك هللا لوسرلو لجو ّزع هلل ةمارك مكتكرت دقو لإ مكهجو يذلا غئاصلا نبا ىلع هللا ةنعل

 ديري لجرلا جرخو ارانيد نينا هابأ عدوأ نميلا لهأ نم الجر نإ :ردكنملا نب دمحم نبا لاقو

 لهأ باصأو لجرزلا جرخو :لاق هللا ءاش نإ يتآ نأ ىلإ اهقفنأف اهيلإ تجتحا نإ هل لاقو داهجلا

 دع يبأ هل لاقف هلام بلطف مدق نأ لجرلا ثبلي ملف لاق اهمسقف يبأ اهجرخأف لاق دهجو ةنس ةئيدملا

 يف صخش اذإف حبصي داك ىتح ةرم هرينمبو ةرم قب يبنلا ربقب ًاذولتم دجسملا يف تابو لاق ًادغ لإ

 لجرلا هيلع ادغو لاق ءًارانيد نونامث اهيف ةرص اذإف هدي دمف لاق دمحم اي اهكنود هل لوقي داوسلا

 عوبسألا لوط ينم ضرتقي يبأ ناك يرقملا روصنم نب هللا ديبع مساقلاوب ,أ لاقو .هيلإ اهعفدف

 نم هتلأسف تاعفد كلذ لعفف يضقي تبسلا موي هنإ هللاب فلحيف هبلاطأف رثكألاو ةئاملا هيلع لصحتف

 اي لوقأو َِب هللا لوسرل اهباوث لعجأو ةعمجلا ةليل اهمتخأو يتامتخ عمجأ ينب اي لاقو ىكبف كل نيأ
 . نيد هب يضقأ ام بستحأ ال ثيح نم ينئيجيف ينيد هللا لوسر

 .ةنيدملا نم جورخلا تدصقف نيد ينبكر : كي هللا لوسر مرحب رواجملا يلع نب فسوي لاقو
 ضيقو سولجلاب لإ راشأف مونلا يف كك يبنلا تيأرف ينيد ءافو يف هب تثغتساف لي يبنلا ىلإ تئج
 ين نع ىفق نم يل ل
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 ال ةدعقم تراصو اهمدق مرو ِهكَي يبنلا ةنيدم تلصو امل اهنإ : ةيناردنكسإلا ةمطاف مأ تلاقو

 دق سانلا نإ هللا لوسر اي ىبيبح اي :لوقتو هل ىبنلا ةضور لوح فوطت تناكف ىثملا ىلع ردقت
 يمه انيبف اذه رركت لزت ملف كب قحلا وأ يلهأ ىلع ريجنأ نأ امإف فارصنالا عيطتسأ ال تيقبو اولحر
 :تلاق ةكم ىلإ ر يسي موري نم :نولوقي مهو برعلا نم بابش ةئالث اذإو لاحلا هذه ىلع ةضورلا يف
 اوأرف هتددمف .كمدق يدمف يل لاقف عيطتسأ ال تلقف .يموق مهدحأ لاقف انأ تلقف مهيلإ تردابف

 تيأر لاقف ؟مهدحأ لئسف .ةكم ىلإ ينولمحو افدقش ينوبكرأو ينوذخأو يه معن اولاقف هلاح
 تلاطأ دقف ةكم ىلإ اهلمحاو اهمدق باصأ امل ةدعاقلا ةأرملا هذبب جرخا :يل لاق دقو لَم يبنلا
 تلصو نأ ىلإ ابعت دجأ لو يمدق ءىرب دقو ةلاح نسحأ ىلع ةكم ىلإ تلصوف تلاق يب ةراجتسالا
 .ةيردنكسإإلا ىلإ

 ل ضير ويح نإ كابات فا لا لور اي تلو بنلا لإ تلجف ينيع تضرم
 . هليل يبنل ةكريب نآلا ىلإ ينبع كتشا

 ير أ هلا لوسر اي تقولي لا لإ تفج ءارقفلا سعب يعمو جورخل

 .ًامهرد نيرشع يل عفدف صخش

 هللا بزح نب كلملا دبع ناورم وبأ ناك : هللا همحر ميلس نب ةمالس نب ىسيع ىبسوم وبأ لاقو
 لاق .ةديدش ةمزأ ةنيدملاب قحلف ةنس ةرشع ثالث ةنيدملاب ماقأ مالسلا هيلع ليلخلا دنع نذؤملا

 لحرا يل لاقف .كلذك هل تلقف ماشلا ىلإ لحرا يل لاقف ؟كنع ريصلاب فيك هللا لوسر اي هل تلقف

 .ريخلا كلذ يف ناكف تلحرف :لاق ,نمحرلا ليلخ ميهاربإ يبأ ربق ىلإ ماشلا ىلإ

 ريغ نم فحصملا يف نآرقلا أرقي ينيدراملا ًاعيبر ثيغلا ابأ انخيش نأ ينغلب : ىسوم وبأ لاقو
 فحصلملا يف نآرقلا أرقيوهو هتدجو ةكمب هيلع تلخد املف .كلذ ركنأ تنكو .ةباتكلل هنم قبس ملعت
 هِي هب ولخأو دجسملا يف تيبأ ِةيكَك يبنلا ةنيدم يف تنك :لاق ؟كلذ ببس نع هتلأسف . ةدوجم ةءارق
 ينتذخأف تسلجو : لاق فحصملاب نآرقلا لع لهسي نأ ِةَِي يبنلاب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ تعفشتف
 حابصلا حبصأ املف : لاق نآرقلا أرقاو حتفاف ٠ كءاعد هللا باجأ دق : :لوقيوهو ِةْيلَج يبنلا تيأرف ةنس

 نم ىرأف مانأف ةيآلا لع فحصتت امبرف فحصملا يف أرقأ تنكف ةءارقلا يف تعرشو فحصملا تحتف

 .اذكو اذك كيلع تفحصت يللا ةيآلا : يل لوقي

 ادحأ زيجيال نأ ثالثلا قالطلاب رصمب قيتعلا عماجلا يف تاءارقلا يف نيردصتملا ضعب فلحو
 ةزاجإلا هلأس لمك اللف ريقف لجر هيلع أرق نأ قفتاف ,ريناند ةرشعب الإ ةزاجإلل ًاقحتسم هيلع أرقي
 جرخف اهذخأي ملف اهيلإ اهب قأف ريئاند ةسمخ هل اوعمجف هباحصأب عمتجاف ه هرطاخ ملأتف هنيميب هربخأف
 ىتح راسو هجاتحي ام ىرتشاف جحلا يف الإ اذه تقفنأ ال هللاو لاقف هب رادي لمحملا ىأرف هدنع نم
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 : لاق َِي هللا لوسر ربق ىلإ لصو املف «ةنيدملا ىلإ اهنع لحر اهنم هبرأ ىضق الف .ةكم ىلإ لصو
 نالف نع نالف لع يتءارق هذه :لاقو ةعبسلا ةمئألا عمج ًارشع أرق مث هللا لوسر اي كيلع مالسلا

 اي كب تثغتسا دقو ىأف ةزاجإلا يخيش تلأس دقو «ىلاعت هللا نع مالسلا |ىكيلع ليربج نع كنع

 لوقي لوسرلا هل لقو كخيش ىلع ملس :هل لاقف ِْكب هللا لوسر ىأرف مان مث اهليصحت يف هللا لوسر
 عمتجا رصم ىلإ ريقفلا لصو املف ءارمز رمز ةرامأب هل لقف كقدصي مل نإف ؛ءيش الب ينزجأ كل
 رخو خيشلا حاصف ءارمز رمز ةرامأب هل لاف .قدصي ملف ةرامألا نع ةيرع ةلاسرلا هغلبو هخيشب
 ًاموي تررمف نآرقلا ولتأ ام ًاريثك تنك لاقف ؟ربخلا ام انديس اي هباحصأ لاق قافأ املف ٠ هيلع ًايشغم
 [الم ةرقبلا] «نونظي الإ مه نإو ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال نوبمأ مهنمو# : : لجو ّزع هلوق ىلع

 هتيسن ىتح ةليوط ةدم أريسي الإ نآرقلا نم زواجتأ ال تمقأف |مهف اربدتم الإ أرقأ ال نأ تفلحف

 : لجو ٍّرع هلوق ىلع تررم ذإ موي تاذولتأ انأ انيبف هتظفحف هظفح يف تعرشو ينيمي نع ترفكف

 قباس مهنمو دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث

 الو يناثلا نم تسل تلق مث ءانأ ماسقألا يأ نم يرعش تيل تلقف ءةيآلا [" : رطاف] #تاريخلاب
 لاقف كك هللا لوسر تيأرف ًانيزح ةليللا كلت تمنف لوألا مسقلا نم نوكأ نأ نيعتف نيقيب ثلاثلا
 لع مكدهشأ : لاقو ههجو لبقو ريقفلا ىلع لبقأ مث * ًأرمز ارمز ةنجلا نولخدي مهخأ نآرقلا ءارق رشب يل

 . هلع هللا لوسرب ةثاغتسالا ةكريب هلك كلذو .ءاش نإ ءاش نم ءىرقيو أرقيل هتزجأ دق ينأ

 اولصو الف ,ةقفر عم جح هنأ :برغملاب ةضيفتسم هتاماركو ؛داّرو ميهاربإ وبأ خيشلا ربخأو
 هب ثاغتساو ِةِكَك يبنلا ىلإ قأف هديب ام ةلقل هوكرتو هباحصأ رفاس اورازو مهجح اوضقو ةكم ىلإ
 ىلإ بهذا هل لاقف ِةَي يبنلا ىأرف : :لاق «ينوكرتو اورفاس يباحصأ ىرت امأ .هللا لوسر اي :لاقو

 ىلإ ينلمحا كل لوقي كي هللا لوسر نإ هل لقف سانلا يقسي الجر اهيلع دجت مزمز ىلإ تيتأ اذإف ةكم
 . سانلا غرفي ىتح لع قفرت هلأسأ نأ لبق يل لاق ينآر |ملف مزمز تبتأف ةكم ىلإ تئجف :لاق .ٍلهأ
 الف .هرثأ عبتتأ هعم تجرخو تلعفف ةكم ىلعأ ىلإ انب جرخاو تيبلا عدو لاق ليللا لخدو غرف املف
 حضتا املف ةواشفش يداوب اذه .هبشأ ام تلقف .هايمو راجشأ هيف داوب انأ اذإ حابصلا دنع ناك
 سانلا بجعو كلذ نم اوبجعف ربخلا مهتربخأو يلهأ ىلإ تئجف ةواشفش يداو وه اذإف تققحت

 ةدع دعبف بذكملا مهنمو قدصملا مهنمف لي يننلا دنع نوكرت مهنأ مهتربخأف ةقفرلا نع ينولأسف

 .ربخلا مهوربخأف يئاقفر لصو رهشأ
 ربق دنع حبصلا نذأ يي يبنلا ةنيدمب الجر ىأر هنإ : يدادغبلا دمحأ نب تباث مساقلا وبأ لاقو

 كلذ عمس نيح همطل دجسملا مدخ نم مداخ هءاجف . مونلا نم ريخ ةالصلا :هيف لاقف يلم يبنلا
 ىلإ لمحو لاجلا يف مداخلا جلفف .لعفلا اذه يب لعفي كترضح يفأ هللا لوسر اي لاقو لجرلا ىكبف
 . تامو مايأ ةثالث ثكمف هراد

 تلاق .اهيذؤي مدخلا ضعب ناكو هلك يبنلا ةنيدمب ةرواجم تناكو ةيمشاه ةأرما نع ىكحيو
 وحن وأ تربص امك يريصا .ةوسأ يف كلامأ :لوقي ةرجحلا نم الئاق تعمسف ٍةْلط يبنلاب تثغتساف
 . ةنيدملاب ةأرملا تيفوتو يننوذؤي اوناك نيذلا ةثالثلا مادخلا تامو هيف تنك ام ينع لازف تلاق .اذه
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 ربق دنع الجر تيأرف لكي يبنلا ةنيدمب تنك : يناردنكسإلا فسوي نب مساقلا وبأ خيشلا لاقو

 كلذ نع هتلأسف يدلو لع در كب تبسحت هللا لوسر اي لوقيو ِةي يبنلاب ثيغتسي وهو لي يبنلا
 نينسب كلذ دعب هتيأر مث .هرأ ملف هتجاح ىضقي لزنف فدقشلا يف ليدع وهو ةدج نم تعلط لاقف

 ةأرما تأرف .لبإلا مهل ىعري ةبعش ينب دنع يدلو ناكو . ىلع هللا هعمج لاقف .هدلو نع هتلأسف رصمب

 ةداتق زيزعوبأ لزن امل :لوقي نامألا يبأ نب دمحم هللا دبعوبأ ناكو . ِلِيي ىبنلاب هبسحتو هتئاغتسا ةكربب

 مدخلا ضعب ءاجف .ةنيدملا ضعب كلمتو ديدحلا باب ىلإ طالبلا باب نم لخد اهذخأ مارو ةنيدملا

 اولعجف . مهقانعأ يف ةماعلا لعجو نكي هللا لوسر ىلإ مهم لخدو باتكلا نايبص ذخأف ىرشب همساو

 نم جرخ نأ ىلإ ركسعلا ادر ىلومو افيرش نيلجر نإ مث .هللا لوسر اي كب انرجتسا :نولوقي

 . ةئيدملا

 رم اهباصأ اذإ تناكف ةأرما ساف ةنيدمب اندنع تناك : ياوللا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 بيرق يل لاق تيفوت |ملف .دمحم :تلاقو اهينيع تدسو اههجو ىلع اهيدي تلعج اهعزفي ائيش تأروأ

 تلعج امهتيأر امدنعف ,«ينآاج معن لاقف ؟نيناتفلا نيكلملا تيأر ةمع اي تلقف . مونلا يف اهتيأر اهل

 .امهرأ مل يهجو نع يدي تعزن (لف دمحم :تلقو يهجو ىلع يدي

 لَو يبنلا ةنيدم نيب تنك : ينيسحلا دجام نب ىسيع نب ميهاربإ قاحسإ وبأ فيرشلا لاقو
 لبقتسيلف ةجاح هل تناك نم :لاق هنأ يعافرلا دمحأ خيشلا نع ىنغلب ناكو . لمح انل لضف ماشلاو

 نادابع تلبقتسا (لف ,يضقت هتجاح نإف يب ثيغتسيو تاوطخ عبس ىشميو يربق وحن نادابع

 وحن تلوحت مث .هريغب ثيغتسن دلي هللا لوسر نم يحتست امأ : فتاه يب فته ةئاغتسالا تدصقو

 اذه يل لوقي لامجلاو الإ كلذ تلمكتسا امف ؛كب ثيغتسم انأ هللا لوسر اي يديس اي تلقف ةنيدملا
 . هاندجو لق لمجلا

 تهتف ةأشملا قيرط ىلع ةنيدملا ىلإ ًاهجوتم ةكم نم تجرخ : يلع نب فسوي جاجحلا وبأ لاقو

 ىلع يثمأ نأ ّيلإ ريشت يهو ةنيدملا وحن نم ةيئاج يتأرماب اذإف يلي ىبنلاب تثغتساف قيرطلا نع
 هاتف ةرايزلا ىلإ ءاج ءارقفلا ضعب تيأر لاقو ةنيدملا تلصو نأ ىلإ اهرثأ ىلع يشمأ لزأ ملف ءاهرثأ

 . امهوحن وأ ناموي ةرونملا ةئيدملا نيبو هنيبو سابعلا ةبق هل ترهظف ِةلكَي يبنلاب ثاغتساف قيرطلا يف

 حاسمتب اذإف «ةريزجب انأو لينلا رحب يف ينأك مانملا يف تيأر : هجاوخب فرع ملاس هللا دبع وبأ لاقو

 انأ : لقف ةدش يف تنك اذإ يل لاقف قي يبنلا هنأ يل عقو صخشب اذإف .هنم تفخف لع زفقي نأ دارأ

 هل تيكحف اريرض ناكو َةِْللَي ىبنلا ةرايزل رفسلا ناوخآلا ضعب دارأف .هللا لوسر اي كب ريجتسم

 ءاجف مايألا كلت يف رفاسف هللا لوسر اي كب ريجتسم انأ :لقف «ةدش يف تنك اذإ هل تلقو ءايؤرلا

 يف انأو يدي يف ةبرقلا تيقبف يل لاق .ءاملا بلط يف حارف مداخ هل ناكو ًاليلق هب ءاملا ناكو غبار ىلإ

 ذإ كلذك انأ (نيبف ءهللا لوسر اي كب ريجتسم انأ :تلقو يل تلق ام تركذتف ءاملا بلط نم ةدش

 الو ,تآلتما نأ ىلإ ةبرقلا يف ءاملا ريرخ تعمسو كتبرق مز :يل لوقيوهو «لجر توص تعمس
 . لجرلا ىتأ نيأ نم ملعأ

06 



 أيظع ًادسأ يمانم يف تيأرف ةليل تم . يرقبلا فسوي نب يلع نسحلا وبأ حلاصلا خيشلا لاقو

 لإ ءاج مث . ينع حارف لي يبنلاب اثيغتسم دمحم : : تلقف . ينسرتفي نأ مهو يدي نيب نم ينلبقتساف

 :تلقف اضيأ يب مهو يلامش نع نم ينءاج مث ينع حارف دمحم :تلقف ًاضيأ ى يب مهو ينمي نع نم

 ينيب لاحف صخش ءاجف .دمحم :تلقف ينسرتفي أ مهو يفلخ نم ينءاج مث .ينع حارف دمحم
 . تهبتناو هرأ ملف هنيبو

 ملف ماشلاب اهوحن وأ رهشأ ةتس.ًاضيرم تمقأ : يجاهنصلا ىلع نب دحاولا دبع دمحم وبأ لاقو
 املف . مايأ ةثالث ءاملا اولمحا نأ بكرلا يف اودان اوناكو ,رفسلا ىلع يمزع عقو هجوت دق بكرلا تيأر

 يف هيلي يبنلا ينيري نأ هللا توعدو هللا لوسر اي كتفايض يف انأ تلقو «هط» ةروس تأرق ليللا ناك

 هردص ىلإ ينمضو ينذخأف هيلع تملسف خي يبنلا تيأرف تمنف . يرمأ يف هريشتسأ ىتح يمانم
 يف تدجوو بكرلا مع ىتح ءاملا ىلع انحبصأ ِخلَي يبنلا ةكرب نمف .فخت الو كتجاحب رشبأ يل لاقو

 . كو هتكربب هلك كلذو «بكرلا قبسأو عنتمأف بوكرلا يلع ضرعي ناكو «ةوق يسفن

 قيرط ىلع تحرو ِةو يبنلا ةرايز تدصق امل : يسالجسلا ملاس نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 . فعضلا نم هدجأ ام ينع لوزيف هللا لوسر اي كتفايض يف انأ تلق فعض ينقحل اذإ ناكف .ةاشملا

 .نينوكلا ديس اي دمحم اي ىبيبح اي : تلق ِةكو ىبنلا تعدو امل : يوالسلا دمحم نب دمحأ لاقو

 امل تلقو رمعو ركب يبأ ىلإ تثجو .كب لسوتأو هللا وعدأ ةدش ىنتذخأ اذإف ءارحصلا لخدأ انأ

 دعب ىلإ راهنلا لوأ نم هيف تيقبف «ءام هيفو بج يف تعقوو مايأ ةعبس ةيربلا يف تيقبف :لاق . كلذك
 تنك يذلا دمحم اي يبيبح اي :تلقو ٍةَو يبنلا دنع تلق تنك ام تركفتف . توما الإ قبي ملو رصعلا

 . لَم ىبنلا ةكربب بجلا نم تعلطو ينلوح نم ناكف .رمعو ركب يبأل كلذك تلقو كل تلق

 تعمسف .قرغلا ىلع انفرشأو انيلع جاهف رحبلا يف تبكر : هللا همحر يلريملا سابعلا وبأ لاقو

 كيبن ةمرحب مهللا تلقو يدي تددمف ؟انهه ىلإ مكب ءاج ام ءادعألا دالوأ اي ءادعأ اي : لوقي الئ
 تفح ةكئالملا تدهاش دقو الإ ءاعدلا متتسأ ملف لاق .ينتملسو ينتذقنأ ام الإ كدنع ىفطصملا

 نإ نيملاس ىسرملا ىلإ نولخدت دغ ةادغ يف : مهل ارشبم يباحصأل تلقف .ةمالسلاب ينترشبو بكرملاب

 نأ دارأو انيلع فرشأو ودعلل حطسم انعبتاف بكرملاب انك : : يسلبلا اشوش نب حلاص لاقو . هللا ءاش

 حطسملا ىراص اذإف  حطسملا يف ةده انعمسف مويلا كتفايض يف نحن دمحم اي تلقف . بكرملا حطني

 . لَك يبنلا ةكربب نيملاس سنوت انلخدف مهسفنأب اولغشو هعالق طقسو رسكنا دق

 جاهف ةدج بلطن باذيع رحب ةحابإ يف انبكر : نسحلا وبأ ينالقسعلا ىفطصم نب يلع لاقو
 اي لوقن نحنو ِةيِقو يبنلاب ثيغتسن انلعجف .فلتلا ىلع انفرشأو رحبلا يف انعم ام انيمرو رحبلا انيلع

 ةعاسلا .نوملاس متنأ جاجح اي اوقفرا :لاقف . حلاص يب رغم لجر انعم ناكو .هأدمحم اي هادمحم

 يبأ ىلإ تفتلاف :لاق . كب نوثيغتسي كتمأ كتمأ هللا لوسر اي :تلقف . مانملا يف ِ يبنلا تيأر
 ةبلجلا مدقم يف هدي لخدأو رحبلا ضاخ دقو ركب ابأ ينيرت ينيع نإف لاق .هدجنأ ركب ابأ اي لاقو ركب

 ًاريخ الإ ّرن مل اذه دعبف ءانملسف نوملاس متنأف نوثيغتست مكعمسيف ربلا اهب لخد ىتح اهمذجي لزي ملو
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 ينتمطلف رحبلا تلخدف رجرجب تنك : يجرزخلا ىلع نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو . نيملاس ريلا انلخدو

 هب تكسمأف ادوع ّيلإ هللا ىقلأف كي يبنلاب اثيغتسم هللا لوسر اي :تلقف .قرغلا ىلع تفرشأف ةجوم
 . هلو يبنلاب ىتئاغتساب هللا يناجنو تعلطو

 مل :يلوزجلا مساقلا نب نمحرلا دبع ديهشلا مامإلا هيقفلا نبا مساقلا مامإلا هيقفلا لاقو

 ةقانرس ىمست ةريزج نم ةحابإلا عطق اندصق ريصقلا نم 544 ةنس ىلاعت هللا اهفرش ةكم ىلإ انهجوت

 ردقن ْملو سمشلا تبرغو حيرلا دتشاو رحبلا انيلع يوقف رصعلا دعب ىلإ ةحابإلا نيدصاق انهجوتف

 ليللا ثلث ناك املف .هلل رومألا انملسو ةنيفسلا علق انططحف .هجوتن نيأ انملع الو ربلا لوخد ىلع

 ىمسي بكرملا نم صخشو ةعاس نود الإ ناك اف لَو لوسرلاب انثغتساف ةبلحلا تحتفتو رمألا داز

 تيأر ينإف اورشبأ انل لاقو رورسم وهو مونلا نم ظقيتسا دق تاجح ثالث هل فولت جاحلا

 ةرفسلا كلت يف انملسف «نيملاس نينثالا موي ةكم نولخدتو ةمالسلاب اورشبأ لوقي وهو هلي لوسرلا

 وبأ نيدلا يفص لاقو .نينثالا موي ةكم انلخدو لي هللا لوسر ةكربب ةدش انيأر ام ةليللا كلت نمو

 قيرطلا تناكو رصم رايد ىلإ هجوتلا تدصقف صمحب ماشلاب تنك :روصنم يبأ نب نيسح هللا دبع

 هلك يبنلا تيأرف سلاج انأو ةنس ينتذخأف كلذ ببسب تعطقناو ؛ةيرجاغلاو برعلاو جنرفلاب ةفيخ
 ىتخت ام لاقف ءايناث هيلع لوقلا تدعأف ائيش ىثخت ام يل لاقف « كبسح يف انأ هللا لوسر اي هل تلقف

 نأ ىلإ صمح نم تهجوتو تظقيتساف ؟ًائيش ىشحت ام لاقف ءءادعألا ريثك انأ :ًاثلاث تلقف .ًائيش
 ةنميو يمامأو يئارو لتقلاو ذخألا دوجو عم يباحصأو يسفن يف ًاريخ الإ َرأ لو رصم ىلإ تلصو

 لَك يبنلا ىأرف رصبلا ريرض ريكبلا وبأ ىلع ناك : يبرحلا كرابملا نب دمحم لاقو . هلل دمحلاو ءةرسيو

 انل ناك : يردنكسإلا فسوي نب مساقلا وبأ لاقو .رصبي وهو حبصأف هينيع هدي رمأف مانملا يف

 تبسحتو مونلا يف ِةِلَي يبنلا تيأرف : لاق . ءاود هل اودجي ملف هيلع بطلا لهأ عمتجاف يمعف بحاص

 اي كدعو تلقف ةيناث ةرم هو يبنلا تيأرف اموي رشع ةسمخ تمقأ مث ,تظقيتساف رصبت : يل لاقف هب

 هتحبذف اذفنق تذخأو تحبصأو تظقيتساف بلعتلا ةرارمو ذفنقلا مدب لحتكا لاقف هللا لوسر

 هنأك ةحيحص هنيع تيأرو تقولل رونلا تيأرف هب تلحتكاو بلعثلا ةرارم تذخأو همد نم تذخأو

 ناك :ًاظفل ال ىنعم : يبيلقلا ناطلس نب مالسلا دبع دمحو بأ نيدلا يت لاقو .طق ررض هب نكي
 ام ىرت امأ ءهللا لوسر اي هل لاقف «مانملا يف كك يبنلا ىأرف هتملآ دق هقلح يف ريزانخ هب ميهاربإ يخأ

 . هْكَو يبنلا ةكربب اهنم يفشف كلاؤس بيجأ دق كلاؤس بيجأ دق كي هللا لوسر هل لاقف ؟يىب لح

 ًاضيرم انأ تنكو هيلع نوؤرقي سانلا ناكو لوزنلا نم هعنم سفن قيض يدلاوب ناك : وبلا نبا لاقو

 اي تلقف ءاهيلع سلجف ةداسولا هل تمدقف ّيِلإ ءاج دق ِِفكك يبنلا نأك مونلا يف تيأرف تيبلا لفسأ يف

 نم علطف هيلإ عولطلا نم تعنتماو لإ لوزنلا نع هعنم سفن قيض هبو ريبك خيش يبأ هللا لوسر
 اي :لاقف لع لخد ىتح جردلا يف لزان وهو هآ هآ لوقي هتغمس حبصلا ةالص ناك املف .هيلإ يدنع

 وبأ حلاصلا خيشلا لاقو .اعيمج انرهظف كيلإ علط يدنع نم :هل تلقف «ةليللا ِظَي يبنلا ينءاج يبن

 ةريزجلاب يلزنمب ةيردنكسإلا رحب ءىطاش ىلع يلايللا نم ةليل تنك :يناديملا نمحرلا دبع دمحم
 رواغملا خيشلا ةبق ىلإ تئجف . كركلاب تقولا كلذ يف ًاسوبحم ناكو حلاصلا كلملل وعدأ نأ تمه اف

 دق ركاسعلا تيأرف تمن مث . حلاصلا كلملا يف ٍةقَي يبنلاب هللا ىلإ تعفشتو تاعيكر تيلصف
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 لبقأ دق لو يبنلا تيأر ذإ كلذك انأ انيبف هوعنم جرخي نأ دارأ اذإ صخش مهنيبو ةقلح تعمتجا

 نكي ملف تهبتناف لاق ؛ .اوقرتفاف مهيلإ ءاجف ءامسلا ىلإ اعلط دق رون ن م نادومعو ءارضحخ ةلح هيلعو

 : نيدم وبأ خيشلا لاقو . .رصم ىلإ هئيجيو نجسلا نم حلاصلا كلملا جورخ انغلبف لئالق مايأ الإ

 : تلقف ةرعش اهنم قبي ملف تلزنف هنم ءيشب يتيحل تيلطف لفطلا هبشي ائيش تيأرف ةرم مامحلا تلخد

 وأ تناك امك تعجر دقو تحبصأف ةليللا كلت تتبنف اهتددر الإ نقب كيبن هاجب كلأسأ ينإ مهللا

 هدي يف تجرخ دامح ناك : لاق ظعاولا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ ظفاحلا ركذو . لكَ هتكربب نسحأ

 بحاص اي :تلقو حطسلا ىلع ةليللا كلت تبف :لاق اهعطق ىلع ءابطألا عمجأو هدي تختفناف نويع

 هللا لوسر اي : تلقف ِيلَم يبنلا تيأرف تمنف ءيش الب ًائيش يل به هريغل يغبني ال يذلا كلملا اذه

 ةكربب يدي هللا ىفاع دقو تمقف مق لاقو اهداعأف اهيلع هدي رمأف اهتددمف اهدم لاقف .« يدي ىلإ رظنا

 يدي ترسكنا : هنع هللا يضر ينيسحلا رفعج نب ديز نب مساق فيرشلا ديسلا لاقو . يي ىبنلا

 ال تنكو دربلا نمز يف الماك ًارهش يقنع يف نيتقلعم يادي تيقبف ىنميلا يدي تعلخناو ىرسيلا

 اذهو ءرمع اذهو ركب وبأ انأ لاقف ءمهدحأ تلأسف «لاجر ةثالث تيأرف ةليل تمنف مونلا عيطتسأ

 ؟يلاح ىرت ام هللا لوسر اي تلقف ديدش ءاكب ينقحلو هيلإ تعره لي يبنلا تيأر الف هلك يبنلا

 ام هللا لوسر اي تلقف «تيزلاب نهداو تيزلا لك : يل لاقو اهيلع هدي رمأو ةروسكملا يديب ذخأف

 ناكو يدي ىلإ ترظن تحبصأ املف «يتيب لآبو يب لسوت لاقو ءامسلا ىلإ هدي عفرف هيف انأ ام ىرت

 . هك يبنلا رمآل الاثتما تيزلاب تنهدأو ِةَب يبنلا ةكربب ةيفاع يف اهتدجوف اههنع هتعلقف رابجلا امهيلع

ل تتابف ةنس ةرشع سمخ ةنمز تماقأ ةيولع ةيراج دادغبب ناكو
 تنرب قو تحبصأف ةلي

ض يسفنب ترجض نإ : : تلاقف ؟كلذ نع تلأسف تدعقو تماقو
 امم جرفلاب هللا توعدف ديدش ًارج

 رك اذه اي تلقو هنم تدعراف لع لخد الجر مانلا يف تيأرفًريثك ًءاكب تيكبو توا وأ هيف انا

 ريمأ اي تلقف .ههجو هللا مّرزك بلاط يب يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ هتننظف كوبأ انأ لاقف ؟ينارت نأ لحتست

 لجو رع هللا عدا هللا لوسر اي تلقو تيكبف هللا لوسر دمحم كوبأ انأ لاقف ؟هيف انأ ام ىرت ام نينمؤل

 ىلاعت هللا مسا ىلع يموق لاق مث ينسلجأو اهبذجف هتيطعأف كدي يتاه لاق مث هتفش هتفش كرحف .ةيفاعلاب يل

لعف تمقف اب ينبذجو امهذخأف كيدي يتاه لاق ؟موقأ فيك تلق
 لق يموق لاقو ,تارم ثالث كلذ 

 هوو ا د تف يل اد تهيتناف « ىضمو ينكرتو هيقتاو هيدا ةيفاعلا كل هللا بهو

هللا ديعوبأ يدألا ريزولا دنع بكت ءاهئرب نم هوسيآو
 لك ىبنلا ىلإ ًاباتك لاصحلا أ نب دمحم 

 .وهو أرعش باتكلا نمضو هب لزن امت ءريلاو هئادل ءافشلا هيف هلأسي

 يفشم هتنامز 2 ذيقو باتك

 اهوطخ رهدلاديقدق مدق هل

 هنوردتبي  راوزلا ىأر امو

 ادغذإ بكرلا عدوتساو افسأ ىكب
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 فكلاب ؛ ةراشإلا الإ مط خب مل ملف

 فعضلا قث هلصق نع هقاع دقو

 فرطلاو بلقلا عشاخ ضيهم ءاعد



 ففشك نم ءاش امب هيعاد ردصيل هفشك سانلا زجعأ رضل كاعد
 فحزلا يف مدقملا فصلا نعاهاطخ ترصقف نامزلا اهيف ىمر لجرل
 يفشي نمو ماظعلا ييحي نم ةردقب ةيوس هدوعت نأ وجرأل ينإو
 فرص ىلإ غيزت ال بوطخ فرصل اتيموايح هوجرن يذلا تنأف
 ففعض نمو ديزم نمهيضتقتامو هقلخ ةدع هللا مالس كيع

 مدق اهلف ٠ «لجرلا أرب كانه رعشلا ءىرقو كي يبنلا ربق ىلإ بكرلا لصو نأ الإ وه ايف لاق
 . طق رض هبصي مل هنأك هدجو هايإ هعدوتسا يذلا

 رجبأ نب رايخ نب ديعس نب كلملا دبع ىلإ لجر ءاج :ةعافر نب ريثك نب دمحم نب ريثك لاقو
 ال يبر هللا هللا هللا :لاقف لجرلا لوحتف .ةليبدلا لاق ؟وه ام لاق ؛ أريي ال ءاد كب : لاقف هنطب سجف
 كبر ىلإ كب هجوتأ ينإ دمحم اي .ةمحرلا يبن كي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأ ينإ مهللا .ًائيش هب كرشأ
 نب سجف رجبأ نبا ىلإ داع مث تارم ثالث ءاوس نم ةمر نع اب يننغي ةم باه ينحر ذأ يبد

 ةدلب : وت «تارازلا قرع ف تاراشإلا هتك يف يور ركب يأ نب لع نسحلا بأ لاق
 هذه لهأ تلو ١: : لاق . هنع هللا يضر بلاط يب | نب يلع دهشمو لك ينل دهم ام ةريزج ب

 نم .ًافوخ ةريزجلا ة ةيحان ف سانلا هامرو ماذحلاب لتبا اذه اولاقف .هجولا نسح خحيشب اوعدتسا م مث

 نع لئسف ملأ هب سيل سيل مئاق وهو سانلا هاتأف أيظع ًاخارص خرص يلايللا ضعب يف ناك ملف .هضرم
 انأ هللا لوسر اي تلقف .«ًادجسم انه اولمعا» : لاقف عضوملا اذه يف ِةكَي يبنلا تيأر لاقف ؟هلاح
 امك تمقف ىلإ هدي دمف هديب ذخ يلع اي :لاقو هيناج ىلإ صخش * ىلإ تفتلاف .ينوقدصي امو ىلتبم
 ظفاحلا ينعي : : انخحيش ت تعمسو دجسملا تيأر «مالظلا حابصم» بحاص نامعنلا نب مامإلا لاق .ىرت

 . مهدنع ةروهشم يهو اهنوححصيو ةصقلا هذه نوركذي طايمد رغث خويش نم ةعامجو يطايمدلا

 . لك يبنلا دجسمب فرع روكذملا دجسملاو

 . مانملا يف دك هللا لوسر تيأرف . يفتك يف صرب ةعمل يب ترهظ : قاحسإ وبأ خيشلا لاقو

 . نع صربلا بهذ دقو تهبتناف « يفتك ىلع هدي حسمف يب لحام ىرت الأ هللا لوسر اي : :تلقف

 ةبونلا موي ناك الف ينداتعت ىمحلا تناك : يبيجتلا دومحم نب دمحم هللا دبع خيشلا لاقو

 تبسحتا + :تلقو يفتك ىلعو يردص ىلع هتلعجو «ىفطصملا فرش يف افشلا» باتك تذخأف ينتذخأ
 .ايقلتسم تنك امدعب نيحلا يف اهعجو لازف : لاق هللا لوسر اي كب

 هيف رطفلا نم تفخف .ىمحلا ينتذخأف ناضمر رهش انيلع لهأ :نيحلاصلا دحأ لاقو
 . لكي يبنلا ةكربب ناضمر رهش تمصو ينع هللا اهعلقأف ىمحلا هيلإ توكشو ْدِلَو يبنلاب تثغتساف

 تيب يف كلملا دبع نب دمحم يدلاو باصأ : يبطرقلا كلملا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ لاقو
 لاحلا هب تقاضو هنم سئيو هجوب ًاضوهن عيطتسي ال شارفلا ًامزالم رهشأ ةثالث هب ماد ضرم سدقملا
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 ينإ مهللا لق : 285 يبنلا هل لاقف هلاح هيلإ اكشف مانملا يف ِْو يننلا ىأرف سلف هل قبي مل نأ ىلإ

 مل نأك ةلماك ةافاعم يف اعم هبتناف مونلا يف ااقف ,ةرخآلاو ايندلا يف ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا كلأسأ

 روبع قفتاو .مهربخأف هولأسف ةيفاع يف هودجوف مهتداع ىلع هنودوعي هباحصأ لخدو « ضرم هبصي

 ,,يدلاو لزنم ىلإ نيجراخو نيلخاد سانلا ىأرف ىصقألا دجسملا .ةرايزل فرشألا كلملا ناطلسلا

 ًاحيحص هدجوف ةدايعلل هيلإ لخدف .هداوع ءالؤه نأو ضيرم انالف نأ ريخأف ؟ءالؤه ام لأسف

 ةدم انلاوحأ يف ةعس هب اندجو ام لاملا نم ريسو ؛هدنع نم جرخو ةصقلا هريخأف ءهرمأ نم بجعتف

 . ةليوط

 ةرطمم ةليل يف دولوم يل دلو : : سراف لاق .زاريشب ةيفوصلا خويش دحأ ءاذحلا سرافل قفتاو

 ادج كلذب يرس لغتشاف لوكأم الو جارس نهد الو بطح ال ءيش يدنع نكي ملو دربلا ةديدش

 تيك يلاح نم هللا لوسر اي :تلق ؟كلام يل لاقو ع ملسف مونلا يف ِ هللا لوسر تيأرف تسعنف

 كل لاق .هل لقو هتفرع الجر يمسو . يسوجملا نالف ىلإ بهذاف تحبصأ اذإ :لاقف «تيكو

 لثمتي ال ناطيشلاو بيرغ رمأ اذه تلقو تهبتناف لاق .امهرد نيرشع يل عفدا ِِلَك هللا لوسر

 الف .هيلإ بهذاو نواهتت ال يل لاقو خلك هللا لوسر يىندواعف مونلا ىلإ تدعف خلك هللا لوسرب

 امو خيش اي يل لاق مث ءءيش همك فرط يفو هراد باب ىلع مئاق لجرلا اذإف هيلإ تيشم تحبصأ

 تلق ؟ةجاح كل خيش اي يل لاق مث ينلمأتف .لجرلا ينقمحتسي تلقو .لوقأ نأ تييحتساف ينفرع

 امهرد نورشع كل اذه لاقو همك فرط حتفف ًامهرد نيرشع يل عفدا ٍةلكي هللا لوسر كل لاق . . معن

 ؟ينتفرع فيكو كلذ تنأ تملع نيأ نمف ,تئج مث تملع دقف انأ امأ لجرلا اهيأ تلقو اهتذخأف

 هتفصو هتلاح نم لجر ةادغلاب كءاج اذإ : يل لاقو تيكو تيك هتفص نم الجر ةحرابلا تيأر :لاقف

 لاق مث ءالمأتم فقوف : لاق ديلي هللا لوسر كاذ تلقف «ةمالعلاب كتفرعف ًامهرد نيرشع هطعأف اذك

 . مهمالسإ نسحو ةعبرأ هتيب نم ملسأف هتجوزو هنباو هتخأ تءاجو ملسأف هتلمحف كلزنم ىلإ ينلمحا

 لقو ىسوم نب ىسيع ىلإ بهذا هل لاقف هلاح هيلإ اكشف مانملا يف ٍةِكَي هللا لوسر لجر ىأرو
 ءاحطبلا ىلع ينتيأر هل لق :لاق ؟ةمالع يأب هللا لوسر اي :لاقف كرمأ هب حلصت ام كيلإ عفديل هل

 تقدص لاقف هفرعو هيلإ ءاجف «كناكم ىلإ عجرا تلقف ينتثجو تلزنف ضرألا نم زشن ىلع تنكو
 عجراف ينف اذإف كلام سأر اذه لعجا :لاقو ىرخأ ةئامعبرأو هنيد اهب يضقيل رانيد ةئامعبرأ هيلإ عقدو
 . يلإ

 ىلإ ةرم يبأ قاضأ :ثيللا نب دسأ نب ثراحلا نب زيزعلا دبع نب دحاولا دبع لضفلا وبأ لاقو

 |وسأب انتبو هسبلن ءيبش انل امو ديعلا ةليل انيلع تتأف ةقئاض يف نحنو ديعلا برقو ءيش الب انيقب نأ
 اذإو بابلا انحتفف بابلا ىلع جيجضلاو ءاضوضلاو قرطي بابلا ذإ ليللا نم ناتعاس تضم ايف ةليل

 هذه تيأر لاقف يبأ ىلع ريمع يبأ نبا لخدف مهل نذأف يبأ ىلع اونذأتساف بابلا ىلع لاجرلاو عومشلا
 لمحاف رقفلا نم ةروص ىلع هدالوأو يميمتلا نسحلا ابأ نإ : يل لاقف مونلا يف دي هللا لوسر ةعاسلا

 يعم نيطايخلا تذحخأو بايثلا هذه تذخأ دقو ديعلا اذه يف هقفنيو هدالوأ وسكي ام ليللا هذه يف هيلإ

 لافطألا بايثب اوؤدبا يبأ ممل لاقف ,نوطيخي نوطايخلا دعقو رادلا لهأ لكل ًابايث عطقف يبأ انجرخأف
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 ةالص نيح ىلإ يبأ دنع ةعامجلاو ريمع يبأ نبا سلجو .نولمحتي رابكلا نإف مهيلع دغ يف نوكتل

 . فرصنا مث رجفلا

 مولظملا يولعلا ربخ
 قلطني نأ هرمأو هتطرش بحاص رضحتساو ًاعزف هبتنا ذإ أمان يلايللا ضعب يف يدهملا ناك انيب

 بيطي امب هلهأ ىلإ حاورلا وأ امركم هدنع ةماقإلا نيب هريخي نأ هرمأو ينيسحلا يولعلا قلطيو قبطملا ىلإ
 ملسو هلهأ ىلإ جورخلا راتخاف هريخف يلابلا نشلاك يولعلا ىتفلا هيلإ جرخأ قبطملا ىلإ ءاج املف «هبلق
 لاق ؟كقالطإ ىلإ نينمؤملا ريمأ اعد ام ملعت له كنع جرف يذلاب هل لاق بكريل ءاج املف هب هل رمأ ام هل
 اي معن :تلق ؟كوملظ ينب يأ يل لاقو مانملا يف ِهَِي هللا لوسر تيأرف ائان ةليللا تنك , هللاو يإ
 يساك ايو توصلا عماس ايو توفلا قباس اي :امهدعب لقو نيتعكر لصف مق :لاق هللا لوسر
 الو ملعت“ كنإ اجرخمو اجرف يرمأ نم يل لعجاو دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص توم ا دعب ماظعلا
 ىتح اهرركأ تلعج دقل هللاوف لاق .نيمحارلا محرأ اي بويغلا مالع تنأو ردقأ الو ردقتو ملعأ
 يمانم يف تيأرف اهئان تنك ينإ هللاو قدص لاق ثيدحلا هتثدحو يدهلملا ىلإ تدع (ملف :لاق . ينتوعد
 امو تهبتناف كتلتق الإو ينيسحلا يولعلا انالف قلطأ : يل لوقي يسأر ىلع (مئاق ديدح دومعب ايجنز
 . هقالطإب ينتثج ىتح مونلا ىلإ دوعلا ىلع هللاو ترسج

 لالا روصنم ربخ
 فرعي للجر سبحلا نم يل اورضحأ :لاقو ًاعزف هبتنا ذإ أمئان ةليل هللا ىلع دمتعملا ناك امنيب

 . كربخ نع ينقدصأف لاق «نينس ثالث ذنم لاق ؟سوبحم تنأ مك ذم هل لاقف رضحأف لامجلا روصنمب
 “لع بسكلا قاضف ىتلئاع ىلع هئاركب دوعأو هيلع لمحأ لمج يل ناك لصوملا لهأ نم لجر انأ لاق
 نوعطقي موقب اورفظ دق دنجلا نم ةعامج اذإف لصوملا نم تجرخف ببستأ جرخأ تلقف لصوملاب
 نأ ىلع الام مينم دحاو مهاطعأف ةرشع اوناكو مهددعب ديرملا بحاص بتكو مهوذخأف قيرطلا

 تامف مهعم ينوسبحو اوبأف ّلجو ّزع هللاب مهتلأسف ٍلمج اوذخأو هناكم ينوذخأو هوقلطأف هوقلطي
 ّيلإ اهعفدف رانيد ةئامسمخ يل اورضحأ :دمتعملا لاقف . يدحو تيقبو مهضعب قلطأو مهضعب
 يف ني يبنلا تيأر لاقف انيلع لبقأ مث «هيلإ انلامج رمأ اولعجا لاقو رهش لك يف ارانيد نيثالث يناطعأو
 . هيلإ نسحأو مولظم هنإف لامجلا روصنم جرخأف ةعاسلا هجو دمحأ اي :لاقو ةعاسلا مونلا

 ىدايزلا ناسح يبأ ربخ

 ىلع مزع ناكو مهرد فالآ ةرشع اهيف ةردب ناسارخ لهأ نم لجر يدايزلا ناسح ابأ عدوأ
 هنم بلطي يدايزلا ناسح يبأ ىلإ ءاجف جحلا نم همزع خسفناف هدلاو تومي ريخ هيلع دروف جحلا
 ىقبف اهيف فرصتو هنويد اهب ىضقف ةريثك نويد ناسح يبأ ىلع ناكو سمألاب هعدوأ يتلا ةردبلا
 ام كحيو لاقو اديدش ًءاكب ىكبف هتصق هل حرشف كتصق يل حرشا هل لاقف نومأملا هيلإ هجوف ءاريحتم
 تهبتناف يدايزلا ناسح ابأ ثعأ لاقف .ليللا لوأ يف يناتأ كببسب مانأ ةليللا دي هللا لوسر ينكرت
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 تهبتناف ىلوألا هتلاقمك لاقف يناتأف «تمنو كبسنو كمسا ت تبثأو كنع لاؤسلا تدمتعاف كفرعأ مو

 تقولا كلذ ذنم رهاس انأو مونلا لع ترساجت اف ناسح ابأ ثغأ كليو : لاقف يناتأف تمن مث ًاجعزنم
 ةرشع يناطعأ مث .يناسارخلل هذه ٍطعأ لاقو مهرد فالآ ةرشع يناطعأف كبلط يف سانلا تشثب دقو

 زهج لاقو مهرد فلأ نيثالث يناطعأ مث .كراد رمعو كرمأ حلصأو هذلهم عستا لاقف ىرخأ فالآ

 يراد ىلإ تعجرف كيلإ نسحأو اليلج المع كدلقأل لإ دعف بكوملا موي يف ناك اذإف نهجوزو كتانب

 ىكبف ريخلا هتريخأف يتردب هذه سيل لاقف اهذخ تلقو ةردب تجرخأو تيبملا هلخدأف ينناسارخلا اذإف

 تركبو هنم لح يف تنأ هنم سيل ام يلام يف لخدأ ال هللاوو كتبلاط امرمألا لوأ يف ينتقدصول : لاقو

 ءاضق ىلع كدهع اذه :لاقوه هالصم تحت نم ًادهع جرخأ مث «يناندتساف نومأملا راد ىلإ بكوملا موي

 قئاف .رهش لك يف اذكو اذك كيلع تيرجأ دقو مالسلا ةئيدم نم يبرغلا بناجلا نم ةيقرشلا ةنيدملا

 . لَك هللا لوسر ةيانع كل مدت هللا

 رصمب زيزعلا دهع يلو عم ابطابط نبا فيرشلا ربخ
 ىلع دجوف رصمب هلامع نم هلاومأ ةيقب جرختسي نأ هدهع يلو رمأ هللاب زيزعلا نأ ركذ

 كلت تابف .هب لكوو ةرهم دجسمب هلاقتعاب رمأو هيلإ ذفنأف رانيد فالآ ةثالث ابطابط نبا فيرشلا
 لاقف هللا لوسر اي معن لاقف ؟زيزعلا دهع يلو كيلع لكو :هل لاقف .همانم يف هِي يبنلا ىأرف ةليللا

 ؟ يه امو هللا لوسر اي تلقف :لاق اهب كنع جرفي هللا نع بجحت ال يتلا سمخلا نع تنأ نيأف هل
 هلوقو [6١ا/ :ةرقبلا] #نودتهملا» : هلوق ىلإ ١66[ :ةرقبلا] #نيرباصلا رشبو# :ىلاعت هلوق لاق
 ىدان ذإ بويأو» : هلوقو « ميظعو : هلوق ىلإ *١77[ :فارعألا] # سانلا مه لاق نيذلا» : ى اعت

 [41/ : ءايبنألا] #نونلا اذو» :هلوقو 8١[ :فرخزلا] «نيدباعلا# : هلوق ىلإ [87 :ءايبنا] «هبر

 ءوس# هلوق ىلإ [14 :رفاغ] «نوركذتسف# :هلوقو [848 :ءايبنألا] 4نينمؤملا يجنن : هلوق ىلإ
 . ءايبنألا يف ةعبارلاو ةثلاثلاو . نارمع لآ يف ةيناثلاو ,ةرقبلا يف ىلوألا ةيآلا [45 :رفاغ] «باذعلا

 يلع لخخد بابلا ىلع حتفو تحبصأ ايلف كلذ تظفح دقو تهبتناف لاق ,نمؤملا ةروس يف ةسماخلاو

 ال تلقف ؟كدج ىلإ ينتوكش يل لاقف .هللاب زيزعلا دهع يلو ىلإ يب اوضمو ينوذخأف مهفرعأ ال موق
 ىلع برضو يفاوبلا دئارج ىعدتسا مث . هك هللا لوسر كلذ ىل لاق دق ىلب لاقف .كتوكش ام هللاو

 ةكرب تفرعف ٍليبس قلطأو يلاح ىلع يل ةنوعم هلام نم ىرخأ رانيد فلأب يل رمأو ينع قلغو يمسا
 . تايآلا سمخلا

 ىسيع نب ىلع ريزولا عم راطعلا ربخ
 لبقأو هتيب مزلو نيد هبكتراف رتسلاو ةنامألاب رهتشا دق خركلا لهأ نم راطع لجر دادغبب ناك

 لك هللا لوسر تيأرف لاق . مانو اعدو هتداع ىلع ىلص ةعمجلا ةليل تناك املف ,ةالصلاو ءاعدلا ىلع

 اهب حلصأو اهذخف رانيد ةئامعبرأ كل عفدي نأ هترمأ دقف ىسيع نب ىلع دصقا :لوقيوهو يمانم يف
 يعفاشلا جرخف ؛.هيلع لوخدلا نم تعنمف ريزولا ىلإ تئجف رانيد ةئاهتس لع ناكو ؛كلاوحأ

 كنع ينلأس دقو نآلا ىلإ رحسلا نم كبلط يف ريزولا :لاقف ,ربخلا هتريخأف ينفرعي ناكو هبحاص

 فرخ



 . ىسيع نب يلع نسحلا يبأ ىلإ تلخدف يناعد نأ نم عرسأب ناك اف .عجرو ناكمب نكف كتيسنأو

 كءازج هللا نسحأ اذه اي لاق . معن تلق ؟خركلا لهأ نم لاق .راطعلا نالف تلقف ؟كمسا ام لاقف

 طعأ : : لاقو يمانم يف ةحرابلا ينءاج ِهيئكَي هللا لوسر نإف ةحرابلا ذنم تمن ام هللاوف . يايإ كدصق يف

 يمانم يف ةحرابلا يناتأ ِهِكَي هللا لوسر نإ : : تلق . هنأش اهب حلصي رانيد ةثامعبرأ راطعلا نالف نب نالف

 مث وو هللا لوسر نم ةيانع هذه نوكت نأ وجرأ : :لاقو ىسيع نب يلع ىكبف .«تيكو تيك يل لاقو

 رانيد ةثاتسو و هللا لوسر رمأل ًالاثتما رانيد ةئاعبرأ ذخ لاقف ءًائيع اهم اوؤاجف رانيد فلأ اوتاه لاق

 ةكربلا وجرأ ينإف ائيش ل هللا لوسر ءاطع ىلع دادزأ نأ بحأ ام ريزولا اهيأ : تلقف .كيلإ ينم ةبه

 رانيد ةئامعبرألا تذحخأف لاق . كل ادب ام ذخ نيقيلا اذه : لاقو ىسيع نب ىلع ىكبف .هادع ايف ال هيف

 تيضقف رانيد فلأ يعمو الإ لوحلا لع لاح اف . يقب اب يناكد تحتفو ينيد ضعب اهنم تيضقف

 . لع هللا لوسر ةيانعب كلذو . حلصت يلاحو ديزي يلام لاز امو ينيد ةيقب

 يناسارخلا عم يولعلا ىبحي نب رهاط ربخ
 ءائيش ىيحي نب رهاطلا ىطعأ ةنيدملا لخد اذإف .ةنس لك يف جحي نييناسارخلا ضعب ناك

 هل عفدي ملف هللا ه هركي ايف هفرصي اذه نإف كلام عيضت :لاقو ةنيدملا لهأ نم لجر هضرتعاف

 ائيش رهاطل عفدي ملو عفد ام عفد ةنيدملا لخدو يناثلا ماعلا يف ءاج املف ايش ةنسلا كلت يف يناسارخلا

 كحيو لوقيوهو مانملا يف ٍةَْي يبنلا تيأرف «ثلاثلا ماعلا يف جحلل تزهجتف : يناسارخلا لاق ءهري ملو

 هعطقت الو هتاف امب هدصقاو لعفت ال هب هربت تنك ام هنع تعطقو هيداعأ لوق ىيحي نب رهاط يف تلبق

 ةنيدملا تلخد ايلف «رانيد ةثامتس اهيف ةرص تذخأو كلذ تيونو ًاعزف تهبتناف لاق . تعطتسا ام هنع

 انيلإ كثعبي مل ول نالف اي لاق ينآر الف .لفاح هسلجمو هيلع تلخدو ىيحي نب رهاط رادب تأدب
 يف هك هللا لوسر كمال ىتح كتداع تعطقو هللا ودع لوق يف تلبقو ؟تئج تنك ام ِةِلكَي هللا لوسر

 اذكه تلقو .هعم تلهذ ام شهدلا نم ينلخادف يلإ هدي دمو رانيد ةئامتس ينيطعت نأ كرمأو كمانم

 . يلاح يف رثأ كلذ تعطق املف «ىلوألا ةنسلا يف كربخ يعم نإ لاق ؟كلذب كملع امف ةصقلا تناك

 وهو . يمانم يف لي هللا لوسر تيأر رمألا يب قاضو كجورخو كلوخد ينغلبو يناثلا ماعلا ناك املف

 عطقي الو كتاف ام كيلإ لمحي نأ هترمأو كيف هتبتاعو يناسارخلا ًانالف تيأر دقلف متغت ال يل لوقي

 . يناسارخلا لاق . كب ءاج مانملا نأ تملع كتيأر املف .هتركشو هللا تدمحف .عاطتسا ام كنع

 ودعلا كلذ لوق يلوبق نم لح يف ينلعجي نأ هتلأسو هينيعو هدي تلبقو هل اهتعفدو ةرصلا تجرخأف

 . هيف

 ثلاثلا لصفلا
 شطعلاو عوجلل كي يبنلاب ثاغتسا نم ركذ يف

 للك يبنلا ةنيدمب تمقأ :ىيسباقلا ينيسحلا نمحرلا دبع نب مالسلا دبع دمحم وبأ فيرشلا لاق

 كل ىو تع يدي تلف نيكو تك «بم دنع تيه معا! م

 بشخ نم احدق هعم تيأرف تهبتناف ينظقوي لجرب اذإو مئان انأ انيبف .تمنف ينيع ينتبلغ مث كتدرث
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 ةثالث مه يراغص نإ يل لاقف ؟اذه نيأ نم هل تلقف لك يل لاقف .يوافأو محو نمسو ديرث هيفو
 يف للي هللا لوسر تيأرف تمن مث .هب هتلمع ءيشب يل حتف مويلا ناك الف ؛ماعطلا اذه نونمتي مايأ

 هللا دبع وبأ خيشلا لاقو .هنم همعطأف ماعطلا اذه كيلع ىنمت كناوخإ دحأ نإ :لوقي وهو مانملا

 امئان يمساقلا رثكم فيرشلا ناكو ةمطاف بارحم فلخ قي يبنلا ةنيدمب تنك : ينامألا يبأ نب دمحم

 نيدلا سمش هل لاقف ءامسبتم هيلإ داعو هيلع ملسف فَي يبنلا ىلإ ءاجف هبتناف روكذملا بارحملا فلخ
 ظل ل ا ا ا م ا

 نبل حدق يناطعأ دقو لَو يبنلا تيأرف تمنف عئاج ينإ تلقو ني يبنلاب تثغتساف اهنع هللا يضر

 حلاصلا خيشلا لاقو . هيف نم هاندهاشو هفك يف هيف نم نبللا قصبف ءوه اذهو تيور ىتح تبرشف
 لَو هيلع تملسو لَو يبنلا ةنيدم ىلإ تلخدف .رقفلا ةدعاق ىلع يشمأ تنك : ىسينتلا رداقلا دبع

 ةرايزلا دعب تمدقو رمتلاو محللاو ربلا نع ماعطلا هيلع تيهتشاو . عوجلا نم يررض هل توكشو

 اباش ناكو .هعم تيضمو تهبتناف مونلا نم ينظقوي صخشب اذإف ءاهيف تمنو اهيف تيلصف ةضورلل

 ازبحو هريغو يناحيصلا رمتلا عاونأ نم اقابطأو ةاش اهيلعو ديرث ةنفج لإ مدقف اقلخو اقلخ اليج
 دعب (ئان تنك :لاقو .ارمتو ازبخو امل يبارج يل المو تلكأف قبنلا قيوس صارقأ زبخ هتلمج نم اريثك

 كناكم ينفرعو كيلع ينلدو اذه كل لعفأ نأ ينرمأو مانملا يف ٍةَي يبنلا تيأرف .ىحضلا ةالص

 . هتدرأو اذه تيهتشا كنإ كنع يل لاقو ةضورلاب

 ةرجحلا ىلإ تيتأف .تفعضف ءيش يل نكي ملو كك يبنلا ةنيدمب تنك :نيحلاصلا دحأ لاقو

 تفعض دقو كراوج يف رهشأ ةسمخ يل رصم لهأ نم لجر انأ نيرخآلاو نيلوألا يديس اي :تلقو

 ةرجحلا دنع توعد مث ! ينجرخي وأ ينعبشي نم يل رخسي نأ هللا لوسر اي كلأسأو هللا لأسأ تلقف

 اي هادج اي : لوقيو مالكب ملكتي فقوف ةرجحلا ىلإ لخد دق لجرب اذإف .ربنملا دنع تسلجو تاوعدب

 ىلإ ادغو ليربج باب نم يب جرخف هتبحص تمقف مق يل لاقو يدي ىلع ضبقو ّيِلإ ءاج مث .هادج
 دبعلا ماقف هشيع [كفيضل اعنصا اموق امل لاقف دبعو ةيراجو ةبورضم ةميخب اذإف ءهنم جرخو عيقبلا
 ةيراحلا تتأ ىتح ثيدحلاب ينلغاشو ةلم تعنصو تنحطو ةيراجلا تماقو رانلا دقوأو بطحلا عمجو

 :اهعنصف يناحيص رمتب تتأو «ةلملا ىلع بصف نمس اهيف ةكعب ةيراجلا تتأو ,نيفصنب اهمسقف ةلملاب
 يل يديس اي تلقف لك يل لاق مث تلكأف لك يل لاقف ,تددصف ًاليلق ًائيش تلكأف لك يل لاقو .ًاديج
 دوزمب أو ةلملا نم ينم لضف ام مضو يناثلا فصنلا ذخأف ءائيش ديزأ الو ةطنح اهيف لكآ مل رهشأ

 لاقو لجرلا مسا يوارلا يسن ءنالف تلقف . كمسا ام يل لاقو .دوزملا يف هعضوف رمت نم نيعاصو

 كقزر كيتأي تعج ام ىتم ةعاسلا نمو «كلذ هيلع زعي هنإف يدج ىلإ وكشت دعت ال كيلع هللاب : يل
 مالغلا عم تودغف . يدج ةرجح ىلإ هلصوأو هذخ مالغلل لافو .كجرخي نم كل هللا ببسي ىتح

 ىلإ كلصوأ ىتح كقرافأ ردقأ ام دحألا هللاو يديس اي ىل لاقف .تلصو دق عجرا هل تلقف عيقبلا ىلإ

 يذلا نم لكأ تثكمف عجرو ينعدو ةرجحلا ىلإ ينلصوأف كلذب يديس ِةَِي يبنلا ملعي الثل ةرجحلا

 ٍناتأ تعج املك كلذك لزأ مل مث ماعطب يناتأ دق مالغلاب اذإف كلذ دعب تعج مث .مايأ ةعبرأ يناطعأ

 وبأ لاقو . لكك دلما انديس ةكربب كلذو «عبني ىلإ مهعم تجرخ ةعامج يل هللا ببس ىتح ماعطب
 ىلإ تئجف ةقاف انثباصأف ءارقفلا نم ةثالث يعمو ِةِلَي يبنلا ةئيدمب تنك :ديعس نب ميهاربإ قاحسإ
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 لجر يناقلتف «ناك ءيش يأ نم دادمأ ةئالث انيفكيو ءيش انل سيل هللا لوسر اي تلقف ٍةْلي يبنلا

 .بيطلا رمتلا نم دادمأ ةثالث يل مفدف

 انكو كيو هللا لوسر مرح يف خيشلا وبأو يناربطلاو انأ تنك : يرقملا نب ركب وبأ مامإلا لاقو
 اي :تلقف لي يبنلا رق ترضح ءاشعلا تقو ناك |ملف .مويلا كلذ انلصاوو عوجلا انيف رثأو ةلاح ىلع

 . توملا وأ قزرلا نوكي نأ امإف «سلجا مساقلا وبأ ىل لاقف ,تفرصناو عوجلا عوجلا : هللا لوسر

 انحتفف قدف يولع بابلاب رضحف ,ءيش يف رظني سلاج يناربطلاو خيشلا وبأو انأ تمنف ركب وبأ لاق
 هذحخأي يقابلا نأ اننظو انلكأو انسلجف ريثك ءيش هيف ليبنز اهنم دحاو لك عم نامالغ هعم اذإف هل

 ىلإ متوكشأ موق اي :يولعلا لاق ماعطلا نم انغرف املف ؛يقابلا اندنع كرتو ىلوف مالغلا
 . مكيلإ ءيشب لمحأ نأ ينرمأف مانملا يف لكي هللا لوسر تيأر ىنإف ؟لكي هللا لوسر

 توفغف كفيض تلقو ربقلا ىلإ تمدقتف ةقاف يبو لكي ىبنلا ةنيدم تلخد :ءالجلا نبا لاقو

 .رخآلا فصنلا يديبو تهبتناو هفصن تلكأف ًافيغر يناطعأف . لك يبنلا تيأرف

 تقذ ام مايأ ةسمخ تمقأف ةقافب انأو ٍلك هللا لوسر ةنيدم تلخد : عطقألا ريخلا وبأ لاقو ٍ

 هللا لوسر اي كفيض انأ تلقو رمعو ركب يبأ ىلعو ِةكَي يبنلا ىلع تملسو ربقلا ىلإ تمدقتف ءاقاوذ

 نب يلعو .هلامش نع رمعو «هنيمي نع ركبوبأو ِلكَك يبنلا مانملا يف تيأرف .رينملا فلخ تغفو تيحدتو

 , هينيع نيب هتلبقو هيلإ تمقف :لاق كك هللا لوسر ءاج دق مق لاقو لع ينكرحف هيدي نيب بلاط يبأ

 . فيغر فصن يدي يف اذإف تهبتناو هفصن تلكاف افيغر ّيلإ لك عفدف

 يبأ عمو بأ عم ترفاس : دمحم نب دمحأ نب دمحم هللا دبعوبأ وهو .يفوصلا ةعرز يبأ نبا لاقو

 نود تنكو نيواط انتبو ِةْكَي لوسرلا ةنيدم انلخدف ةديدش ةقاف انتباصأف ةكم ىلإ فيفخ نب هللا دبع

 انأ هللا لوسر اي لاقو ةريظحلا ىلإ يب قأف . عئاج انأ لوقأو ةعفد ريغ يأ ىلإ ءيجأ تنكف ,غلابلا

 ةعاس كحضيو ةعاس يكبي ناكو هسأر عفر ةعاس دعب ناك الف «ةبقارملا ىلع سلجو ةليللا كفيض

 كرابو مهارد اذك اهيف اذإف هدي حتفو مهارد يدي يف عضوف ِخكَي هللا لوسر تيأر :لاقف هنع لثسف

 . اهنم قفنن انكف زاريش ىلإ انعجر نأ ىلإ اهيف هللا

 تئجو ةنيدملا تلخدف يدلج خلسناف رهشأ ةثالث ةيدابلا يف تهت يفوصلا دمحم نب دمحأ لاقو

 تلق ؟تئج دمحأ اي يل لاقف .مونلا يف كك هتيأرف تمن مث هيبحاص ىلعو هيلع تملسف و يبنلا ىلإ

 ىألم يهو تهبتناف مهارد امهًالمف |مهتحتفف كيفك حتفا لاقف ,كتفايض يف انأو عئاج انأو معن

 . ةيدايلا تلخدو تقولل تمقو تلكأو اجذولافو يراوح ازبخ ىل تيرتشاو تمقو

 اي لاقف ٍةَو يبنلا ربق ىتأف عوجلا هباصأ هنإ : كك يبنلا ةنيدمب ناكو نيحلاصلا دحأ لاقو
 هل لاقف فارشألا نم لجر هانأف لَ يبنلا ةرجح نم برقلاب سلجو عئاج ينإ عئاج ينإ هللا لوسر

 محل هيلعو ديرث اهيف ةنفج هيلإ مدقف «هتيب ىلإ هعم ىضمف ءائيش يدنع لكأت لاقف ؟نيأ ىلإ لاقف .مق

 فارصناإلا دارأ املف ,لكأف ددزاو لك هل لاقف .«فارصنإلا دارأو عبش ىتح لكأف لك هل لاقو نهدو

 ناطوألاو لهألا كرتيو رافقلاو زوافملا عطقيو ةديعبلا دالبلا نم يتأي مكنم دحاولا يخأ اي هل لاق
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 ول يخأ اي زبخ ةرسك هنم بلطي نأ هتم* نوكتو لَو ميظعلا يبنلا اذه ةرايز ىلإ يتأيو راحبلا قشوي

 . لَك ميركلا يبنلا اذه ةكربب هتلئل تبلط امهم وأ اضرلا وأ ةرفغملا وأ ةنجلا تبلط

 دعب رصمب مانملا يف هِي يبنلا تيأر : يسوتلا ريرضلا يرقملا سيفن نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو

 ةءارق نم رثكأ تنك ينأ كلذو سابعلا ابأ اي انتشحوأ لاقف ءبرغملا ىلإ يهجوتو زاجحلا نم يعوجر

 فلأ يل لاقف .ذاتسأ اي هربق دنع ةمتخ نم تأرق مك تلقف : يجابلا لاق ؛ةنيدملاب هحيرض دنع نآرقلا

 ًافيعض تمغ مث تعج هللا لوسر اي هل تلقف ربقلا ىلإ تئجف مايأ ةثالث ةنيدملاب تعج لاقو ةمتخ

 ارمتو رب زبخ لإ تمدقف ءاهراد ىلإ اهعم تمقف مزعا تلاقف ءاهيلإ تمقف اهلجرب ةيراج تضكرف
 .انيلإ تأف تعج ىتمو لكي يدج اذهب ينرمأ دقف سابعلا ابأ اي لك تلاقو ًانمسو

 الف َةِْذ لوسرلا ةنيدمب ةلاكد نم ةرشع ءارقف ةعامح انك : : يلاكدلا ىلع نب ميظعلا دبع لاقو

 ليلخلا مي ميهاربإ انيبأ ةفايض ىلإ كتفايض يف نحنف هدوزتن ام انلام هللا لوسر اي انلق كي يبنلا انعدو

 ريناند ةثالث دجو انياحصأ ضعب نم ريقف اذإف ىرقلا يداو ىلإ انغلب اللف , مالسلاو ةالصلا هيلع

 . كو يبنلا ةكريب مالسلا هيلع ليلخلا ىلإ انلصو نأ ىلإ كلذب انعفتناف ةيرصم

 ريقلا ىلإ تئجف ةقئاض ينقحلف هي يبنلا ةنيدمب تنك يترزنبلا دمحم نب ىسوم نارمع وبأ لاقو

 اذإف رصعلا ةالص رظتنم انأو تيفغأف ,.كتفايضو هللا ةفايض يف انأ هللا لوسر اي بيبح اي تلقو

 يذلا يل لاقف لَك يبنلا ىلع ملسأ تمقف ةرجحلا نم اوجرخ دق رفن ةثالثو تجرفنا دق ةرجحلاب

 .مهنم انأ تلقف ٠ .نيعطقنملا ىلع دازلا قرفيو جاجحلا ىلع ملسي ٍةِلَك يبنلا نإف سلجا يبنجب ناك

 ةصيبخ هبش يدي يف يناطعأف هدي تلبقو هيلإ يدي تددمو جاجحلا ىلع ملسو ّيلإ لك يبنلا ءاجف

 ةراحم يف ينبكر نم يل هللا ضيقف تجرخف .اهمعط نم يمف كرحأ انأو تهبتناف يمف يف اهتلعجف

 . هك يبنلا ةكربب ةكم ىلإ انلصو نأ ىلإ ينمدخي هئايلوأ نم ًايلو يل رخسو

 ينكردأ ريقف يل لاقف كَ يبنلا دنع نم نيئاج ىرقلا يداوب انك دمحم يبأ نب نيساي لاقو

 كتفايض يف نحنو عايج نحن هللا لوسر ايريقفلا لاقف لك يبنلا دنع نم انجرح اهك تلقف « عوجلا
 . ةبيطلا ةمالعلا نيحط نم يهو مايأ ةثالث اهيف انلكأ ةلم انيقتلاف

 ايقسلل دلي هب ةثاغتسالا

 رادلا كلام نع حيحص دنسب ةبيش يبأ نباو يقهيبلا ىور :افولا ةصالخ يف يدوهمسلا لاق
 ىلإ لجر ءاجف باطخلا نب رمع نامز يف طحق سانلا باصأو : لاق هنع هللا يضر رمع نزاخ ناكو

 : لاقف مانملا يف ِدلك هللا لوسر هاتأف ءاوكله دق مهنإف كتمأل قستسا هللا لوسر اي لاقف قي يبنلا ربق

 هنع هللا يضر رمع لجرلا ىتأف « « سيكلا كيلع هل لقو نوقسم مهنأ هربخأو مالسلا هئرقاف رمع تئا

 .ها .هنع تزجع ام الإ اولآ ام براي :لاق مث مع ىكبف هربخأف

 تلاقف ةشئاع ىلإ اوكشف ًاديدش أطحق ةنيدملا لهأ طحق :لاق يعباتلا ءازوجلا بأ نعو
 اولعفف فقس ءامسلا نيبو هنيب نوكي ال ىتح ءامسلا ىلإ ىوك هنم اولعجاف كي يبنلا ربق اورظنا

 . محشلا نم تقتفت ىتح لبإلا تنمسو بشعلا تبن ىتح ًارطم اورطمف
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 لينلا ةدايز تفقوت 501 ةنس ناك امل :ةعفرلا نب يلع نب دمحأ سابعلا وبأ ىرقملا هيقفلا لاقو

 ةليل تبف .رعسلا ءالغ نم هيف مهام عم كلذ ببسب سانلا جضف هتداع نع ىرسم رهش يف رصمب
 نيتعكر تيلصف امومهم ىرسم نم ثلاثلا ةليل قفاوملا ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا ةعمجلا

 رخآ ىلإ [57 :تلصف] «قافآلا يف انتايآ مهءرنس# : ىلاعت هلوقو باتكلا ةحتافب ىلوألا يف تأرقو

 رخآ ىلإ [؟19 : حتفلا] «هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم » : ىلاعت هلوقو ةحتافلاب ةيناثلا يفو .ةروسلا

 جري هنإو كتثاغتسا عمس هنإ لوقي وهو يب فته افتاه تيأرف تفنو ِةَي يبنلاب تثغتساو «ةروسلا

 مث اعبصإ رشع ةسمخ مويلا كلذ يف لينلا داز مايأ ةثالث دعبف ءرصم لين يف مايأ ةثالث دعب ماعلا نع

 سابعلاب يقستسي ناك هنع هللا يضر رمع نأ» حيحصلا يف تبثو ءل يبنلا ةكربب ةدايزلا ترمتسا

 دقو : هئاعد يف لاق هنع هللا يضر سابعلا نأ» راكب نب ريبزلا ةياور يفو «ىقسيف لكك يبنلا مع هنوكل

 تبصخأ ىتح لابحلا لثم ءامسلا تخرأف ثيغلا انقساف كي كيبن نم يناكمل كيلإ موقلا يب هجوت
 أجلف مهؤام لقو ديدش شطع سانلا كردأف جحلا بكر يف انك : قيتع فراعلا خيشلا لاقو «ضرألا

 هيلإ عفشتو لجو رع هللا اعدو مهنع لزتعاف ىلع نب ملاس اجنلا يبأ خيشلا ىلإ بكرلا لهأ نم ةعامج

 ام ىلع يدتمهملا هللا دبعوبأ خيشلا لاقو . مهعمجأب بكرلا مع ىتحرطملا مهيلع هللا لسرأف ِك يبنلاب
 نع هتلأسف ءاملا برشي ال هنأ يل ركذ الجر مرحلاب تيفاوف هللا تيب ىلإ تججح «مالظلا حابصم» يف

 نأ تيأرف ةليل تمن ةعيشتملا ةفئاطلا نم ةلحلا لهأ نم لجر انأ :كلذ ببس كريخأ انأ لاقف ؛ كلذ

 هيو يبنلا ضوح تيتآف ميظع شطع ينباصأف شطعو ةدشو برك يف سانلاو تماق دق ةمايقلا

 يضر ايلع تيتأف لاق . سانلا نوقسي مهو مهنع هللا يضر ايلعو نامثعو رمعو ركب ابأ هيلع تدجوف

 هللا يضر ركب ابأ تيتأف .ينع ههجوب ضرعأف ينيقسيل هايإ يميدقتو هل يتبحمو هيلع يلالدإل هنع هللا

 هنع هللا ىضر ناهيثع تيتأف . ينع ههجوب ضرعأف هنع هللا ىضر رمع تيتأف . ىنع ههجوب ضرعأف هنع

 ينباصأ هللا لوسر اي تلقف هتيتأف «سانلا دوذي رشحملا يف فقاو كي يبنلاو , ينع ههجوب ضرعأف

 ضغبت تنأو كيقسي فيك ِخي هللا لوسر لاقف «ينع ضرعأف ينيقسيل ايلع تيتأف ميظع شطع

 امظت ال ةبرش كيقسأو بتو ملسأ .معن يل لاق ؟ةبوت نم يل ام هللا لوسر اي :تلقف « يباحصأ

 اشطع دجأ ملف تظقيتساف اهتبرشف اسأك ينلوانف لكي هللا لوسر دي ىلع تبتو تملسأف ءادبأ اهدعب

 الإ مهنم تأربتو ةلحلا ىلإ يلهأ ىلإ تيضمف برشأ ال تئش نإو برشأ تعش نإ كلذ ىلع تيقبو

 . كلذ نع عجرو باجأ نم

 ةيغب» هامس ًاباتك ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يبلحلا ىلع خيشلا ةمالعلا نأشلا اذه يف فلأ دقو
 حابصم» بحاص هركذي ملام هنع لقنأ انأ اهو «مانملا يف ىفطصملا ايؤرب هبرك جرف نم رابخأب مالحألا

 ادصاق دادغب نم تجرخ لاق . مهضعب هب ثدح ام كلذ نمو «مىلاعت هللا همحر لاق :لوقأف «مالظلا

 نكامألا ضعب يف انك املف «ةريبك ةلفاق يف انكو ةريغص تنبو هل ةجوز يتبحصو اهب يخأ ةهجاومل رصم
 نم ءام ىلع انكو «سانلا يديأب ام عيمج اوذخأف انيلع قيرطلا عاطق جرخ قشمد ىلع نولبقم نحنو

 هللا لعل انه ءاقبلا نم انل ريخخ صالخلا بلط ينريسن نألو هنم دب ال توملا سانلل تلقف «هايلا ضعب

 ريغ نم اهلمح نع اهمأ زجعل يخأ تنب يه ىتلا ةيبصلا لمحأ انأو نيتليلو نيموي انرسف انصلخيو انمحري
 ةأرما ىلإ تثجف بارعأ ةلح ىلع انفقو ثلاثلا مويلا يف ناك املف ,ريثك قلخ انم تامو برش الو لكأ
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 ترصو تيبلا بحاص يل قرف نآرقلا ةءارق يف تذخأو كراوج يف انأ امل تلقو اهليذب تكسمأو مهنم

 قشمد ىلإ ىعم ريستو ةيبصلاو ةأرملا هذهو انأ ىنبكرت تلق ؟ءاشت ام لاق نأ ىلإ هب فطلتأو هثداحأ

 لمحو قشمد ىلإ انلمحو ةيبصلاو ةأرملا اسكو يناسكو لعفف «كناسحإل ةأفاكم هيف نوكي ام كيطعأو
 نولبقتسي اوجرخ دق اهلهأ اذإف ,قشمد انفراش مايأ ضعب يف ناك املف ءانتيافك دازلاو ءاملا نم انعم

 ناسنإب الإ ترعش اهف «ةلفاقلا يف لصح ام مهغلب امل هنع لأسي ةفرعم وأ قيدص هل نم لكو سانلا

 لو ةريبك ةمعن ىلع لدت ءانسح راد انلخدأ ىتح يتلحار ماطخب ذخأف كاذ انأ اه هل تلقف ينع لأسي

 نع ينلأسي الو ءيش نع هلأسأ ال ةمعن يف ةثالث وأ نيموي هدنع انمقأو « يخأ ىلإ قيدص هنأ كشأ
 ,ريناندلا نم ديرت ام ذخ لاقف .هربخ هتربخأف يبارعألا نع ينلأس ثلاثلا مويلا يف ناك املف «ءىش

 اذام لاق مث «ًاريثك ًاداز لجرلا يندوزو يبارعألل اهتعفدف اهيناطعأف ,ريناندلا نم اذكو اذك تلقف

 دالبلا نم ديرت نيأ يل لاق ايلف لاق ؟دالبلا ديرت نيأو «ةقفنلا نم كيفكي مكو .لامجلا نم ديرت
 تلقف ,يدصقم ملع دق ناكل يدقفتب مهبتاك نيذلا يخأ ءاقدصأ نم اذه ناك ول تلقو .«تدعترا

 زعملا بتاك يرابنألا قرزألا نب بوقعي وبأ تلق ؟كوخأ نمو لاق ؟ينيطعت نأ يخأ كبتاك مك : هل

 ينإ اذه اي تلقف « ميظع رمأ ىلع دروف «هفرعأ الو طق لجرلا اذه مساب تعمس ام هللاو لاقف ءرصمب

 هيف ببسلا ايف «بلطلاب كيلإ تطسبناف «هببسب ليمجلا نم يعم هتلمع ام نأو هل ًاقيدص كتننظ
 ل لاق ؟وه ام تلقف .متأ كطاسبنا نوكي نأ هعم بجي كيخأ رمأ نم دكآ وه رمأ لاق ؟هب ينتلماع
 وأ لام باهذب امإ ةميظع ةبيصم هيلع تدرو الإ دحأ قشمدب ىقب ام اهب تنك يتلا ةلفاقلا ربخخ ءاج

 ىلإ جورخلل سانلا أايهت مث .لام الو قيدص ال اهب يل نكي مل هنإف انأ الإ بيرق وأ قيدص ىلع مغب
 :لوقي هنأكو لك يبنلا تيأر ليللا يف ناك |ملف ءانأ مزعأ لو محلاوحأ حالصإو مهنم عطقنملا يقلت
 سانلا عم تجرخ الف .هدصقم هغليي ام هنأش حلصأو هنعأف يرابنألا قرزألا نب دمحم ابأ كردأ

 هعم ردقأ مل ًاديدش ًءاكب تيكبف : دمحم وبأ لاق ؟ديرت ام رظناف نآلا ىلإ ينم تيأر ام ناك كنع لأسأ

 امع لجرلا تلأسو ؟يرمأ تحلصأو هتذخأو هنم هتبلطف رصم ينغلبي ام ترظن مث ,ةدم هباطخ ىلع

 بجعتف «ريخلا هتريخأو يخأب تعمتجاو رصم تغلب مث «ينوباصلا نباب فرعي هنأب ركذف هب فرعي

 لجرلا لاح دجوف ؛ قشمد ىلإ درو يخأ نإ مث «ينوباصلا نبا بتاكي راص مث ءاديدش ًءاكب ىكبو

 هل ةأفاكم ريبك عقو هل اهلصحتم ناكو .قشمدب هل تناك ةعيض هل بهوف .هتقحل نحمب فلتخا دق

 يعم لعف ام ىلع
 ناك لصوملا ىلإ ريسملا ىلع مزع امل ةيقوجلسلا كولم لوأوهو .كب لرغط ريمألا نأ كلذ نمو

 لِكَي يبنلا ىأرف «ةميظع ةدش ىرقلا لهأل لصحف .ىرقلا نوبهتني شيحلا راصف ءريبك شيج هعم

 لالج نم فاخت الو هقلخب قفرت ال مث دالبلا يف هللا كمكح لاقو هنع ضرعأف هيلع ملسف مانا يف

 . ادحأ دحأ ملظي ال نأو لدعلاب شيجلا يف يداني نأ هريزو رمأو ًاروعذم ظقيتساف .لجو ّرع هللا

 ناكدب هصاوخخ نم هل قيفر عم ءارمألا رابك ضعب زاتجا :لاق مهضعب هب ثّدح ام كلذ نمو

 صق هلزنم ىلإ ىهتنا امل مث اهفرعف ناكدلا اذه فرعأ : هقيفرل لاقف ءاهامج هنتف ةريغص اتنب اهيف ىأرف

 نإ هل لاقو .لاقبلا ىعدتساو قيفرلا بهذف ىتنبلا هذهم جوزتلا نم دب ال لاقو هرمأ قيفرلا لع
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 ريمألا ىلع لخد الف .هعم هذخأو قيفرلا علطف ةعاطلاو عمسلا لاقف .كل ريخ يف كبلطي ريمألا
 كناكد يف تناك يتلا تنبلا هذه ام هل لق قيفرلل لاقو ةولخ لحم ىلإ هلخدأف لاقبلا ءيجمب هملعأ
 هذه امل نيأ نم لاقف ءاهجوزتي نأ ديري ريمألا انالوم لاق .ال لاق ؟مأ الأ لاق .ىتنب لاق ؟كنم

 اهجوزتو دوهشلاو يضاقلا ىعدتساو هميرح دنع اهلخدأف ءاهرضحأف اهرضحأ لسرأ لاقف .ةداعسلا

 ةدلب ةيأ ىلإ اهب بهذتو رانيد فلأ ذخأتو ةدلبلا هذهب نكست ال كنأ طرشب ريمألا هل لاق مث .اهيبأ نم

 أرمأ هل بتكف نادلبلا نم ادلب راتخاف .كيلع ىصوأو رومألا هلهم ادحأ ملعت الو يدالب نم تيس

 كلذب ملعي ملو دلبلا كلت ىلإ بهذو هناكد يف ام ذخأ هروف نمو .هحلاصمب مايقلاو هتاعارمب اهيلوتم

 ىعدتسا ريمألا نأ مث .هحاصم يضقيو همدخي نم هب لكوو لزانملا نسحأ هلزنأو اهيلوتم هاقلتف ىدحأ

 يديس اي هللاو هل تلاقف .تنبلا هذه نأش نم يحلصأ اهل لاقو .هيراوج نأش حلصت يتلا هتنامرهف

 ال تراصف ءارمألا ءاسن سايل اهتسبلأو اهنأش نم تحلصأو مامحلا اهتلخدأ مث .ةنتف تنبلا هذه

 هلقع عماجمب تذخأف اهتيؤر نم ريطي هلقع داكف ,ريمألا ىلع اهتلخدأ مث اهيلإ رظنلا ىلع دحأ ردقي

 برقتي راصو اهبحب نتتفا ريمألا نإ مث ,كلذ يف قيفرلا كلذ هملك نأ ىلإ ملاظملل سولجلا كرت ىتح

 ناك ةلدبو ًاجات هدنع نأ موي يف ركذت هنإ مث .ءارمألا رئاخخذ نم هبجعيو هبحي ام لكب موي لك يف اهيلإ

 كلذ هيف يذلا قودنصلا كلذ جارخإب اهرمأو سوبلملا ىلع ةميقلا ىعدتساف .همأل امهادهأ هدلاو
 ؛هيلإ امهتعفدو ةلدبلا كلتو جاتلا كلذ هنم تجرخأو قودنصلا تجرخأف .ةلدبلا كلتو جاتلا

 يف اهنإ مث ءاههجو ىلإ رظنلاو اهتهجاوم ىلع دحأ ردقي ال راصو ءامهسبلب اهرمأو تنبلا ىلإ امهعفدف

 ةبحم يف ىلاغتي نم لوقي لئاسب اذإو «كولسملا عراشلا ىلع لطي كابش بناج ىلإ تسلج مايألا ضعب
 اذإو هيلإ هنعفدأل هللاو جاتلا اذه نم يدنع زعأ ال تلاقف .هل هتعافش يف فَي يبنلا ىلاغتي لكي يبنلا

 هتعفدو اهسأر ىلع نم جاتلا كلذ تعزنف تبهذو لئاسلا تفقوتساف «باوجلا يف ىروأ هنع تلأس

 .هيف اهتيؤرب ةرسملا ةياغ هل لصحي يذلا جاتلا سبلت اهاري ال امايأ ثكم ريمألا نإ مث «لئاسلا كلذل

 ةرم اهل لاق مث تناوتف ىرخأ ةرم اهيلع در مث تتكسف ؟جاتلا نيسبلت ال مل مايألا ضعب يف اهل لاقف

 عزنو اههجو ىلع اهبرضف هربخب هتربخأف ءدصقلاب ينيربخأ ال لاقف «تناوتف كلذ يف اهيلع دكأو ةثلا

 اهدي اهب عطقو ًانيكس اهل ىضتناو نطق نم ةحرطو ماخ نم ابوث سبلت نأ رمأو بايثلا نم اهيلع ناك ام

 هاجت ةلاكو ىلإ تلخدف ءاهيبأ توناح ىلإ اهب ءيجو تجرخأف ءاهجارخإب رمأو اهقلطو امل اهعفدو
 امل لاقف ؟يبأ بهذ نيأ نالف يمع اي تلاقف ءاريبك ًاخيش الجر ةلاكولا كلت باوب ناكو ءاهيبأ ناكد
 اياحل لاق مث . بهذ نيأ فرعن الو هانيأر ام اذك موي نم كوبأ لاق ءًاقفلم مالك هل تلاقف «تنك نيأو

 « لحملا ىلع كرظن نوكيو يدنع لصاحلا اذه ين ينكست نأ كديرأو زجاعو نسم ريبك لجر ينإ ةنالف

 اهيلإ أف «رانو بطحو راحلا تيزلا نم ءيئب ينيتأت نأ يدصق هل تلاق مث ,ةعاطو ًاعمس تلاقف
 دنع أمايأ تثكم اهنإ مث .كلذب باوبلا خيشلا رعشي ملو هيف اهدي تتبثأو راحلا تيزلا تلغف كلذب

 مث اهب لزنو ةلاكولا كلت ىلإ لخدف .رجات لجر اهيفو بلح دالب نم ةلفاق تءاجف ؛ , خيشلا كلذ

 ذه ام هل لاقو ؛باوبلا خيشلا كلذ ىعدتساف ربطي هلقع داكف تنبلا كلت ظل مايألا ضعب يف هنإ

 هل تنذأف اهنذاتسا لاقف .لاومألا نم تءاش ام اهو اهجوزتأ نأ ديرأ لاقف «ىتنب هذه لاقف ؟كنم

 راصو ءاهيلع هباتك بتكو كلذ ىلع قفاوف هل كلذ ركذف .هدلب يف الإ اهب لخدي ال نأ طرش ىلع
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 مل هنإ مث «ةميظع ةمعن يف تراصو ًامدخو يراوج اهل ذخأو ميظع لحمب اههزنأو فحتلا اهل لسري
 مك تلاق ماشلا ىلإ اولصو املف .ريسلا يف اوذخأو مدخلا اهوحو اهيف اهلمحو ةفحم امل أيه رفسلا دارأ
 يه :تلاقو عرضتلاو ءاكبلا يف تذخأف .مايألا نم اذكو اذك اهل لاقف ء يديس دلب نيبو اننيب يقب

 انأو هلهأ ىلإ لخدأ فيكو .ملعي ال وهو ديلا ةعوطقم ٍينإف ينترتس ام الإ هتبحم يف تيلاغت نم ةمرحب
 هللا لوسر اي تلاق ؟كدي نيأ ةنالف اياه لاقف لكي ىفطصملا تأرف «مونلا اهيلع بلغ مث ءاذك
 هقير لحم راصو تقصتلاف ءاوح فيرشلا هقير عضوو اهناكم اهعضوو لي اهذخأف . يه هذه

 لسرأف .ةرسملا ةدش نم تترغزف اهلحم يف اهدي تدجوف تهبتناف ٠ . عطاسلا رونلاك ءيضي فيرشلا

 كلت نوقلتي هتيب لهأو هؤاسن جرخو هلزنم لخد نأ ىلإ تكسف ربخلاب هبجت ملف كلذ نع اهلأسي رجاتلا

 يف اهعم سلج رجاتلا نإ مث .مايأ كلذ ىلع ىضمو اهب لخد مث ءاهلامجو اهنسحب مهتنتفف ةيبصلا
 هِي يبنلا ةبحم يف ىلاغتي نم :لوقي لئاسب اذإو كولسملا عراشلا ىلع لطي كابش بناجب مايألا ضعب
 كدنع ءايشألا زعأ رظنت ىنبحت تنك نإ كيلع هللاب يديس اي تلاقف .هل هتعافش يف ِةَي ىبنلا ىلاغتي

 ردقلاب يضري اذه رجاتلا اهل لاقف .لئاسلا تفقوتساو لئاسلا اذهل هعفدت اهسفنأو نداعملا نم
 كلاح ةقيقح نع ىنيتريخأ نإ الإ كلذ ىطعأ ال هللاو الل لاقف .كلذب ىضرأ ال انأ تلاقف ءريسيلا
 ةصقلا هيلع صقت تذخأف ,تيراغزلاب توصلا عفرو كحضلاو حرفلا مث ليوعلاو ءاكبلا نم
 هللاو انأو لفسأ نم لئاسلا لاقف «لئاسلا كلذ تنك انأ نإ هللاو :رجاتلا ال لاقف ءعمسي لئاسلاو
 نم ينذخخأ ةيبصلا هذه دي تعطق امل لاقف .لاحلا نع هلأسو هعلطأو رجاتلا لزنف .ريمألا كلذ

 تجرخف .يترامإ نم ينجرخأ يئادعأ ضعب نإ مث .هببسب ينقرافت يسفن تداك ام قلقلاو فسألا
 يديس اي هللاو رجاتلا هل لاقف .ةلاحلا هذه ىلإ ترصف ائيش يعم بحصأ مو لتقلا نم ًافوخ ًابراه
 .هبلط بسحب ةيكت هنمث نم ءىشب هل رمعو هعابف هذخأف .هذخف ًادحاو ًاصف الإ جاتلا نم ذخآ مل ينإ

 فئاطلو ناسحالا عاونأب ليلق لك يف هيلإ لسرت ةيبصلا تراصو ءاهب ماقأو افاقوأ اهيلع فقوو

 . نانتمالا

 تيأرف جحلا يل رسيي نأ هللا وعدأ تاونس ثالث تثكم :لاق مهضعب هب ثدح ام كلذ نمو

 ةيناث ةرم هتيأر مث هب جحأ ام يعم سيل هنأ هل تركذف .ةنسلا كلت يف جحلاب ينرمأي وهو ِةِو يبنلا
 دجت هيف رفحاف ,كراد نم اذكو اذك عضوم رظنا ةثلاثلا ةرملا يف يل لاقف .كلذك ةثلاث ةرم مث كلذك

 , يديألا اهنع تعفر امنأك عرد اذإف عضوملا كلذ ترفتحا مث ةادغلا تيلصف لاق . كيبأو كدجل ًاعرد

 لامعألا تمهتأ نأ دعب مث . جحلا ىلإ تجرخو ةقان تيرتشاف , مهرد ةئامعبرأب اهتعبو اهتجرخأف
 ةثالث اندنع كل نإ هل لقو زيزعلا دبع نب رمع تئا كيعس هللا لبق : يل لوقيوهو هَ يبنلا تيأر

 هللا ةكرب ىلع اوضما محل تلقو باحصأ تئجو تهبتناف . ىماتيلا وبأو نينمؤملا ريمأو رمع : ءامسأ
 تيتأو قشمد ىلإ تيهتناف «ماشلا نوديري ةقفر عم تبهذو ماشلا ىلإ بهذأ نأ ديرأ ينإف «ىلاعت

 ةصقلا هيلع تصصقو هيلع تلخدف لوخدلا يف يل نذأف هيلع تنذأتساو ,زيزعلا دبع نب رمع
 .هيف كلأسأ انأو ىرت ام ريغ يئاطع نم قبي ل يل لاقو ًارانيد نوعبرأ اهيف ةرص يل جرخأو لخدف
 ىلإ يعم ىثمو ينقنتعاف تفرصناو هتعدو مث ائيش ِدقَو هللا لوسر ةلاسر ىلع ذخا ال هللاو ال تلقف

 . هانيع تعمدو بابلا
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 ناضمر رهش يلع لبقأو ادج ةديدش ةقاضإ يف تلصح : : لاق يدقاولا هب ثدح ام كلذ نمو

 5 سيك يف تاهبمرد لسرأف .مهرد فلأ هنم ضرقتسا يل اقيدص ناك يولع ىلإ تبتكف .يل ةقفن الو

 هيلإ تثعبف .مهرد فلأ ىنم ضرقتسي ىئاقدصأ ضعب نم ةعقر ىنتتأ ىتح اذه ىموي نم تيسمأ اف

 اجرخأو ينضرقأ يذلا يولعلاو هتضرقأ يذلا قيدصلا ىناتأ يناثلا مويلا نم تحبصأ املف .سيكلاب

 هذه ريغ ةقفنلل يدنع امو كرابملا رهشلا اذه انلظأ دق هنأ ملعا يولعلا يل لاقو . سيكلا ىلإ

 ىلإ تبتكو يسفن ىلع كترثآو كيلإ اهب تثعب كتعقر ىلع تدرو (ملف .سيكلا اذه يف يتلا تامهردلا
 هيلع تصصقف .كلذ نم تبجعتف سيكلا اذهم ىلإ ثعبف . مهرد فلأ هنم ضرقتسأ ىتفلا اذه

 : يدقاولا لاق . ىلاعت هللا رسيي نأ ىلإ ثلثلا انم دحاو لكل اثالثأ اهمسقن نأ ىلع انقفتاف ؛ ةصقلا

 انأف جرفلاب ينرشبي لب يبنلا تيأرف .ركفم انأو ليلقلا الإ هنم قبي ملو نصخ ام تقفنأف اهانمستقاف

 يف ةحرابلا كتيأر يدقاو اي لاقف .هتئجف ينبلطي يكمربلا دلاخ نب ىيحي لوسرب انأ اذإ رحسلا تقو

 يردأ تسل لاقف .ةصقلاب هتريخأف .كلاحب ينربخأف مغ يف كنأ ىلع اهب تللدتسا هلاح ىلع يمانم
 يلع خيشلا لاق .ءاضقلا ينالوو مهرد فلأ نيرشعب املو مهرد فلأ نيثالثب يل رمأو مركأ مكيأ

 وه نامزلا ةأرم بحاصو .هجولا اذه ريغ ىلع نامزلا ةآرم يف اهدروأ ةياكحلا هذهو تلق :تلحلا

 . يزوجلا نبا طبس نيدلا سمش
 ابأ ىنكي ضاق لجر انراوجب ةفوكلاب ناك :لاق نارهم نب ميهاربإ هب ثدح ام كلذ نمو

 هعم ناك نإف .هعنمي ال هدنع ام بلطي ةيولعلا نم ناسنإ هاتأ اذإ ناكو .ةلماعملا نسح ناكو رفعج

 ًانامز كلذك شاعف .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلع هذخأ ام بتكا هناملغل لاق الإو هذخأ هنمث

 برض تيم دجو نإو هبلاطي نم ثعب ًايح هيف دجو نإف هرتفد يف رظني ناكو هتيب يف سلجو رقتفا مث

 لاقف . لجر هب رم ذإ رتفدلا كلذ يف رظني هراد باب ىلع سلاج موي تاذ وه !نيبف همسا لع

 .هلزنم لخدو كلذل لجرلا متغاف .هنع هللا يضر ايلع ينعي ؟ريبكلا كميرغ لعف ام : ءىزهتسملاك
 لعف ام ِنِقَم هللا لوسر امل لاقف هيدي نيب نايشمي نيسحلاو نسحلاو ٍةِئكَي يبنلا ىأر ليللا ناك املف

 لاقف .ملسو كيلع هللا ىلص هللا لوسر ايانأ اه لاقف .هئارو نم هنع هللا يضر يلع هباجأف ءائكوبأ

 لاقو فوص نم ًاسيك ينلوانف لاق . هطعأف لاق . هتثج دق هل لاقف ؟هقح لجرلا اذه ىلإ عفدت ال كلام

 الف ضماف .كدنع ام بلطي هدلو نم كءاج نم منمت الو هذخ ٍةِلَي هللا لوسر يل لاقف .كقح اذه

 تلاق ؟ناظقي مأ انأ مئانأ :اه تلقو يتجوز تيدانف يدي يف سيكلاو تهبتناف .مويلا دعب كيلع رقف

 ءيش هيف سيل اذإف رتفدلا يف ترظنو ةصقلا اهيلع تصصقو سيكلا اهتلوانو تحرشنأف «ناظقي لب

 .ريثك الو ليلق ال

 ىأر هنأ :دادغب ةطرش ىلع ناكو .بعصم نب قاحسإ نب ميهاربإ هب ثدح ام كلذ نمو

 مهتا لجر اندنع اولاقف .هباحصأ لأسو ًابوعرم هبتناف لتاقلا قلطأ لوقيوهو همانم ين يك هللا لوسر

 ةليل لك تامرحملا ىلع عمتجن ةعامج نحن كربخأ لاقف .ثيدحلا ينقدصأ لاقو هرضحأف لتقب

 تحاص هيلع نحن ام أرملا تأر ملف «ةأرما انيلع تلخدف .ءاسنلاب اننا انيلإ فلتخت زوجبع تناكو

 نايتف اي تلاقف ءاطاح نع اهتلأس تقافأ املف ,رادلا نم أتيب اهتلخدأف اهيلع يمغأو ةميظع ةحيص

 نم هب جرخت ال اهنأو هلثم ايندلا يف سيل ًافخ اهدنع نأ ينتربخأو ينترغ زوجعلا هذه نإف .يف هللا هللا
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 للي هللا لوسر يدجو ةفيرش انأو مكيلع يب تمجهف .هرظنأل اهوقب ةقث هتيؤر ىلإ تقوشتف اهلزنم
 اهل اوضرعتت ال تلقو املاح مهتفرعو يباحصأ ىلإ تجرخف لاق .يف امهوظفحاف هتنب ةمطاف يمأو

 اهنود تمقف ءاهنع انفرصت نأ ديرت اهنم كتجاح تيضق امل يل اولاقو اهيلإ اوماقف ءاهبب مهتيرغأ ينأكو

 ىلإ تمدعف ةحارج ينتلان نأ ىلإ اننيب رمألا مقافتف .يح انأو مكنم دحأ اهيلإ لصي ال هللاو تلقو

 .ةجضلا ناريجلا عمسو رادلا نم اهتجرخأ نأ ىلإ اهبنع تيماح مث : هتلتقف كلذ ىلع ًاصرح مهدشأ

 قاحسإ هل لاقف .مكيلإ يب اوؤاجف ؛لوتقم لجرلاو يدي يف نيكسلا اوأرو رادلا اولخخدو اوعمتجاف

 . هتبوت تنسحو لجرلا باتو .ةأرملا ظفحلو هلوسرلو هلل كتبهو دق

 دحاو لكل عفدأف .ةيولعلا ىلإ نسحأ تنك : لاق ريزولا ىسيع نب يلع نع يكح ام كلذ نمو

 دالوأ نم خيش مهتلمج نم ناكو .ةوسكو ًاماعط هتنس هيفكي ام ناضمر رهش لابقتسا دنع مهنم

 ناركس ًاموي هتيأرف .مهرد فالآ ةسمخ ةنس لك يف هيلع يرجأ تنك رقابلا دمحم نب رفعج نب ىبموم

 اهقفني مهرد فالآ ةسمخ ةنس لك يف قسافلا اذه لثم يطعأ يسفن يف تلقف .نيطلاب خطلتو أيقت دق

 تلقف لع ملسو خيشلا كلذ ينءاج ناضمر رهش لخد (ملف .ائيش هيطعأ ال نأ تمزعو هللا ةيصعم يف

 لإ دعت الو فرصنا ناركس تنأو كتيأر انأ هللا ةيصعم يف هقفنت ام كيلإ عفدأ ةمارك الو كلذك ال هل

 هيلإ تمدقتف .سانلا هيلإ عمتجا دقو مانملا يف ٍةْقَي يبنلا تيأر ةليللا كلت تمن ملف لاق . مويلا دعب

 ةرثكو كدالوأ ىلإ يناسحإ ةرثك عم اذه هللا لوسر اي تلقف .ينءاسو يلع كلذ قشف ينع ضرعأف

 ناركس هتيأر ينأل تلقف .هتزئاج تعطقو كباب نع ًانالف يدلو تددر مل لاقف .كيلع يتالص

 . يلجأل وأ هلجأل كلذ هيطعت تنك لب هللا لوسر لاقف .ىلاعت هللا ةيصعم ىلع هنيعأ ال نأ تببحأف
 . ىلاعت هللا همر ةريسلا بحاص يبلحلا يلع خيشلا ةمالعلل «مالحألا ةيغب» باتك نم هتلقن ام ىهتنا

 : هصن ام «نيرادلا ةداعس» يف تركذ دقو

 نب ناوفص رحب يبأ سلدنألا بيدأ نع «بيطلا حفن» يف يرقملا باهشلا هلقن ام فيطل نمو

 هل رسيت اهف ًاحدام ةفالخلا راد دصقو . جيوزتلا تغلب هل تنب زاهج يف شكارم ىلإ لحر هنأ سيردإ

 لآو ِةَي هيبن تحدمو ىلاعتو هناحبس هللا تلمأ تنك ول لاقو ,هدصق ةبيخ يف ركفف .هلمأ نم ءيش

 نأ ملعو ءلوألا ههجوت يف هدامتعا نم ىلاعت هللا رفغتسا مث : . يلمع دومحمب ٍلمأ تغلبل نيرهاطلا هتيب

 هب اذإو ءامزع هيف ىضمأو ًامهس دصقملا اذه وحن بوص نأ الإ نكي ملف .لوعم يناثلا ريغ ىلع سيل

 نأ هريخأو هيلع هدازو هذقنأف هب ًاحصفم هريخأف هدصقم نع لأسف ةفيلخلا ىلع لخدأف هيلإ هجو دق

 لهأ حدم يف رمتساو ضارغألا يفوم لصفناف هتجاح ءاضقب هرمأي مونلا يف ب هللا لوسر هايؤرل كلذ

 :«بيطلا حفن» ةرابع تهتنا . كلذب رهتشا ىتح تيبلا

 اذه يف اهيلع ترصتقا ةياكح ةئام وحن اذهف هنع هللا اقع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لوقي
 ام دمحلا هللو كلذ نم يل عقو دقو . ةريثك تادلجم غلبل رصع لك يف كلذ نم عقوام عمجولو .نأشلا
 رمأ ام ىلاعت هللا فاخي ال لجر ىلع ىرتفا ١11 ةنس يف ينأ كلذ نمف . حبصلا قلف لثم ءاج

 .«سيمح موي ناكو ينجعزأ كلذ يغلب املف «ةديعب دالب ىلإ توريب نم ٍلقنو هببسب يلزعب ناطلسلا
 هلك يبنلا ىلع تيلصو .ميظعلا هللا رفغتسأ :ةغيصب ةرم فلأ ةعمجلا ةليل يف هللا ترفغتساف
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 هللا لوسر اي ينكردأ يتليح تقاض دق دمحم انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا : ةغيص“

 ةرم فلأ ةغيصلا هذهب تيلصف .ليللا رخآ يف تهبتنا مث .مونلا ينبلغو ةرم نيسمحخو ةئاهثالث

 ءاج ةعمجلا مويلا كلذ ءاسم يفف .ينع بركلا كلذ جرفي نأ ىلاعت هللا ىلإ تلي يبنلاب تثغتساو

 توريب يف قوقحلا ةمكحم ةساير يتفيظو يف يئاقبإب ناطلسلا رمأب ةينيطنطسقلا نم فارغلتلاب رخلا

 ةكربب وه امنإ رمألا اذه عوقو نأ ققحي يذلاو .قحتسي امب هلماعو يرتفملا لذخو ىلاعت هللا هرصن

 ناطلسلا رمأ ردص اذإ هنأب ةيراج ةداعلا نأ ٍِلي هيلع ةالصلاو هب ىلاعت هللا ىلإ ةثاغتسالاو ٍةي ىبنلا
 يبصق فرع نم لكو انأ تققحت كلذلو .ةرملا هذه لصح امك بيرق تقوب هنع عجري ال كلذ لثم يف

 بر هلل دمحلاو .ِةِفَي هتكربب الإ لصحي مل بركلا اذه جيرفت نأ نيملسملا نم قي يبنلل يتمدخو

 . نيملاعلا

 عباسلا بايلا

 ءايلوألا رباكأ ضعب نع ةدراولا ةيعدألا نم ةلمج يف
 اهبف اوثاغتسا دق ,مهبتكو مهءازحأ يف

 روثأم وه ام اهنمو . مهتاجاح ءاضقل ىلاعت هّللا ىلإ لي ىبنلاب
 هءاش نمف «لقتسم ميظع بزح وه بابلا اذهو ب يبنلا نع
 دارملا لوصحل امرقأو داروألا لجأ نم هنإف ادرو هذختيو هدرفيلف

 (ميحرلا نمحرلا هلل مسي)

 هلا لعو .ثايغلا ثوغلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «ثاغتسا نم ثيغم هلل ذمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هبحصو

 «45 نيلسرملا ديسب نيئثيغتسملا :نيعبرألا ءايلوألا بزحو» هتيمس ميظع درو اذهف :دعب امأ

 هلل ِدِكَي هب اهيف اوثاغتسا نيدلا ةمئأ ريهاشمو «نيفراعلا نم ايلو نيعبرأ نع ةريثك ةيعدأ هيف تلقن

 ركذأ انأ اهو . ةسمخ يهو ةيوبنلا ثيداحألا يف كلذ نم درو ام اهيلع تمدقو . مهتاجاح ءاضقل ىلاعت

 رثكأ مهضعبل نوكي دقو ءاهنم اهتلقن ىلا بتكلاو اهدادعأ نايب عم ةيعدألا هذه باحصأ تسرهف

 درولا يف يتأي اميف ءاعد لك لبق مقرلاب اددع تسرهفلا يف روكذملا ددعلا ريظن ركذأو ءابنم ءاعد نم

نح نب نامثع نع حيحص دانسإب كردتسملا يف مكاحلاو يقهيبلاو يذمرتلا هاور ثيدح )١(
 في

 لع نيدلا رون ةمالعلا هركذ ثيدح )١( . مهتاوعد يف ءاملعلا نم ريثك هلمعتسا دقو .هنع هللا ىضر

 دمحم هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق هيف لاق «نيفرشلا لضف يف :نيدقعلا رهاوج» هباتك يف يدوهمسلا

 نع هيبأ نع رقابلا دمحم نب رفعج نع ىور هنأ «نيطمسلا ررد مظن» هباتك يف يندملا يدنرزلا رفظملا
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ع لص مهللا : لقف رمأ كلاه اذإ» هنع هللا يضر بلاط يبأ نب لعل لاق هنأ يني يبنلا نع هدج
 ىل

 مكاحلا مهنم ,نيثدحملا نم ريثك هاور ثيدح ضعب (") .«رمألا كلذ يفكت كنإف هرخآ ىلإ دمحم

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع مأ دسأ تنب ةمطاف نأ : كلام نب سنأ نع هوححصو نامح نباو

 يذلا هللا» : هلو لاقف اهل اعدو اهدحل يف عجطضا تتام ايلف .هرغص يف يت يبنلا تبر تناك اهنعو

 ءايبنألاو كيبن قحب اهلخدم اهيلع عسوو دسأ تنب ةمطاف يمأل رفغأ تومي ال يح وهو تيميو يحي

 وهو ءاينع هللا يضر يلعو رمع نع يمليدلا هاور يوبن ثيدح «نيمحارلا محرأ كنإف يلبق رم نيذلا

 هركذ «هرخآ ىلإ دحأ لك نم يفكي نم اي :لقف ناطلس وأ ناطيش كاجش اذإ» :ةيع ىبنلا لوق

 «بولقلا توق نم سماخلا لصفلا ين يكملا بلاطوبأ هركذ ثيدح (5) .ريبكلا عماجلا يف يطويسلا

 يضر نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيز يديسل (5) .هنع هللا يضر ركب يبأل هملع هيي ىبنلا نأ ركذو

 باتك» يف ءايحإلا حرش يف ىضترملا ديسلا هدنسب هاور .ةفرع موي لاقي ليوط ءاعد ةلمح نم ابنع هللا

 ءايحإلا يف اضيأ يلازغلل (8) هيلي يبنلا ربق ةرايز هركذ دنع ءايحإلا يف يلازغلا مامالل () .«جحلا

 يناليحلا رداقلا دبع يديسل (4) . ةفرع موي يف فلسلا نع ةروثأملا ةيعدألا ةلمج نم «جحلا باتك» يف

 ةالص ةلمح نم (ةينغلا» : هباتك يف اضيأ رداقلا دبع يديسل )٠١( .ىركلا هتالص نم عضاوم يف

 نب نيدلا ييحم يديسل )١١( . يوبنلا ثيدحلا ظافلأ نم ريثك هيفو .ةثي يبنلا ةرايز دنع لاقت

 يديسل (17) .ةروهشملا هتالص وهو ,يقوسدلا ميهاربإ يديسل )١7( . لسوتلا ةالص يف يبرعلا

 بزح يف يلذاشلا نسحلا بأ يديسل )١5( . خياشملا بزح هبزح يف ًاضيأ يفوسدلا ميهاربإ

 بزح يف اضيأ يلذاشلل )١6( .«ةيلذاشلا رخافملاو باتك نم هل هدعب قي امو .هتلقن دقو .ةيافكلا

 يف ًاضيأ يلذاشلل (18) . سمطلا بزح يف ًاضيأ يلذاشلل )١17( .ًاضيأ يلذاشلل (17) .ةرئادلا

 هنع هلقن يراخبلا رصتخم بحاص ةرمج يأ نب هللا دبع دمحم بأ يديسل (19) . سمطلا بزح
 ءافشتسالل ةرشن هلعجيل مانملا كلذ هاطعأ ِنبي يبنلا نأ ركذو : «لخدملا» باتك يف جاحلا نبا هذيملت

 نأو ءاضيأ لخدملا يف هركذ ةرمج يبأ نبال )5١( . ءاعدلا اذه اهنمو ءاهلك اهركذ دقو ضارمألا نم

 جاححا نب دمحم هللا دبع يبأل )5١1( .ءاعدلا اذه اهنمو ءاهركذو ىرخأ ةرشن مانملا يف هاطعأ لفي يبنلا

 . نيح اصلاو ءايبنألا روبق ةرايز بادآ ركذ دعب ني يبنلا ةرايز ركذ دنع «لخدملا» هباتك يف هركذ

 جاتل (51) .«بولقلا ةراهط» باتك نم نيرشعلا لصفلا رخآ يف ينيردلا زيزعلا دبع يديسل (؟0)
 ءافو دمحم يديسل (10) . هبزح يف يواخسلا نسحلا يبأ يديسل (؟4) . هبزح يف يكبسلا نيدلا

 يف افو ىلع يديسل (717) .هل ةالص ةلمح نم اضيأ افو دمحم يديسل )7١( .هتاولص ىدحإ وهو

 ين ًاضيأ افو يلع يديسل (18) . يلذاشلا بهاوملا يبأ : هتفيلخل ةينادرفلا بزح يف دوجوم وهو .هبزح

 ثيدح هلصأو تاريخلا لئالد يف يلوزجلا ناميلس نب دمحم هللا دبع بأ يديسل (؟4) .ةاجنلا بزح

 مكحلا حرش رخآ يف يدنرلا دابع نبال )١"( .ًاضيأ لئثالدلا يف يلوزجلل 0 . ةدايز عم يوبن

 ىلإ ةبسانملا ةرورضل انه اهتلوحف ءاهرخآ ىلإ هلأسنو :اذكه ةبيغلا ريمضب هترابع يف ىهو ,ةيئاطعلا

 بهاوملا يبأ يديسل (7) .رخآ ىلإ مهللا كلأسن تراصف .مهللا ظفل ةدايز عم باطخلا ريمض

 ةرايز دنع لاقت يتلا ةروهشملا هتالص يف اضيأ بهاوملا يبأل ("*) . ةينادرفلا بزح يف يلذاشلا

 بزح يف ًاضيأ بهاوملا يبأل (60) .هيزنتلا بزح يف ًاضيأ بهاوملا يبأل (*4) . ةيوبنلا ةرضحلا
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 .ةيوبنلا ةرضحلا ةرايز دنع لاقت يتلا هتالص يف يلذاشلا بهاوملا ميهاربإ خيشلل (؟5) . ظفحلا
 ةريهظ نب دوعسلا يبأ نب نيدلا ريخل (؟8) .هتاولص ةلمج نم ىنميلا يعرشملا سابعلا يبأل (11)
 . «مانألا ةيبنت) هباتك رخاوأ ُِق ناوريقلا موظع نب ليلجلا دبع خيشلل (79) . هتالص رخخآ يف يملا
 .هبزح يف ناديوس نب نيدلا رصان خيشلا يديسل (1)

 يديسل (40) .هتاولص ىدحإ يف نسحلا يبأ نبا ريبكلا يركبلا دمحم يديسل (54) . تالاكلا قئاقحب ىمسملا هبزح يف ًاضيأ يركبلا نسحلا يبأل (57) .هبزح يف يرصملا يركبلا نسحلا يبأ يديسل (41) .هبزح يف يلذاشلا يدلاخلا سربيب نب رمع نيدلا نيز مراكملا يبأل (11)
 مومأملا ماكحأ يف ماتلا لوقلا» هباتك رخآ يف يعفاشلا ٍلمرلا نيدلا باهش مامإلل (47) .هبزح يف ريبكلا يركبلا دمحم نب نيدباعلا نيز يديسل (47) .راونألا بزح هبزح يف اضيأ يركبلا دمحم
 ةلمسسلا ءاعد وهو ,رصنلا ءاعد : هبزح يف يرصملا نانع نب دمحم خيشلا يديسل (18) .«مامإلاو
 دبع يديسل (00) .هيزنتلا بزح هبزح رخآ يف يرصملا ركاذلا دمحم يديسل (44) .ةفيرشلا
 .يزاتلا خيشلل )0١( . يلإ يملإ : هيف لوقي يذلا ةاجانملا بزح : هب زح رخآ يف ينارعشلا باهولا
 (07) .«ةيدمحملا ةقيرطلا» هباتك يف يوكربلا دمحم خيشلل (09) . ةروهشملا ةيجيرفتلا هتالص يهو
 يريدبلا دمحم خيشلل (04) . ثيدحلا نم ذوخأم وهو .هدرو يف يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا يديسل
 . ةيربلا هتاولص ةمدقم يف يركبلا ىفطصم ديسلا يديسل (55) .ةروهشملا هتالص يهو , ىطايمدلا
 ةليقع خيشلل (01) . ةئيفسلا بكارل ةنيمثلا رهاوجلا بزح يف ًاضيأ يركبلا ىفطصم ديسلل (07)
 دمحم ىديسل (59) . هتاولص ىدحإ يهو . سيردإ نب دمحأ يديسل (68) . هتاولص رخاوأ يف يملا
 نانع دمحم ديسلل (10) . «لوخدلل هباب حاتفمو لوسرلا حتف» ةامسملا هتاولص يف يكملا ينغريملا نامثع
 ةيلاج : هتاولص يف يدنبشقنلا دلاخ خيشلا يديسل (17) .رهاوجلاب ةامسسملا هتالص يف اضيأ ينغريملا
 هتالص يف يلذاشلا يسافلا دمحم خيشلا يديس : قيرطلا يف يخياشم رباكأ دحأل (17) .رادكألا
 ءزبجلا رخآ يف 10 ةئس ىفوتملا يكلاملا يرصملا يودعلا نسح خيشلا انخيشل (14) . ةيتوقايلا
 يف ةثاغتسالا هذه لمعتسا دقو «ةيريصوبلا ةدربلا حرش يف :ةيلذاشلا تاحفنلا» هباتك نم لوألا
 ماماإلل (15) .هرخآ ىلإ ميركلا هللا لأسأ :هلوق يهو .هريغو روكذملا هباتك نم ىرخأ عضاوم
 هتيشاح رخآ يف رهزألا عماجلا خيش ١78 ةنس ىوتملا يناونشلا دمحم خيشلا :دباعلا دهازلا ةمالعلا
 عطقملا ةعارب اهيف نأل .بزحلا اذه هتثاغتساب تمتخ دقو .ةرمج يبأ نبال يراخبلا رصتخم ىلع
 يف هئاول تحتو ,نينمآلا نم مهترمز يف انرشحيو .نيعمجأ مهتاكربو هتاكريب انعفني هللاو ,ماتخللا نسحو
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هئابحأ ةلمح

 هجوتأ ينإ دمحم اي انديس اي :ةمحرلا يبن ِقي دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا )١(
 دمحم ىلع لص مهللا )١( . هتجاح ركذيو يف هعفش مهللا يل ىضقتل هذه يتجاح يف يبر ىلإ كب
 مهللا (”) .رذحأو فاخأ ام رش ينيفكت نأ دمحم لآو دمحم قحب كلأسأ ينإ مهللا .دمحم لآ ىلعو

 لك نم يفكي نم اي (4) .نينمحارلا محرأ كنإف هلبق نم نيذلا ءايبنألاو كيبن قحب اذكو اذك يب لعفا
 ىلع ىينعأو هيف انأ امم ينجن كنم الإ ءاجرلا عطقنا هل دنس ال نم دنس اي هل دحأ ال نم دحأ اي ىدحأ

 كلأسأ ينإ مهللا (5) .نيمآ كيلع دمحم قحبو .ميركلا كهجو هاجب يب لزن دق امم هيلع انأ ام

 اا



 مالكبو . كتملكو كحور ىسيعو ؛كميلكو كيجن ىسومو «كليلخ ميهاربإو .كيبن دمحمب

 وأ .هتيضق ءاضق وأ «هتيحوأ يحو لكو هنو دمحم ناقرفو ءدواد روبزو .ىسيع ليجنإو .ىبسوم

 ىلع هتلزنأ يذلا كمساب كلأسأو .هتيده لاض وأ .هتينغأ ريقف وأ .هتينقأ ىنغ وأ .هتيطعأ لئاس

 ضرألا ىلع هتعضو يذلا كمساب كلأسأو .دابعلا قازرأ هب تبث يذلا كمساب كلأسأو «ىسوم

 هتعضو يذلا كمساب كلأسأو .تلقتساف تاومسلا ىلع هتعضو يذلا كمساب كلأسأو «ترقتساف

 رهاطلا رهطلا كمساب كلأسأو ,كشرع هب لقتسا يذلا كمساب كلأسأو «تسرأف لابجلا ىلع

 ىلع هتعضو يذلا كمساب كلأسأو .نيبملا رونلا نم كندل نم كباتك يف لزنملا رتولا دمصلا دحألا

 ىلعو كيبن دمحم ىلع يلصت نأ كهجو رونبو كئايربكو كتمظعبو . ملظأف ليللا ىلعو رانتساف رابنلا

 هب لمعتستو يرصبو يعمسو يمدو يمحلب هطلختو ملعلاو نآرقلا ينقزرت نأو هلآ ىلعو كيبن دمحم

 نم تبختنا نم هاجب (1) .نيمحارلا محرأ اي كب الإ ةوق الو لوح ال هنإف كتوقو كلوحب يدسج

 هتعاط تلصوو كنأشل تببحأ نمو كتيرب نم ترتخا نم قحب كسفنل هتيفطصا نميو كقلخ

 اذه يموي يف يندمغت كتاداعمب هتاداعم تطنو كتالاومب هتالاوم تنرقو كتيصعمب هتيصعمو كتعاطب

 ىفلزلاو كتعاط لهأ هب ىلوتت امب ينلوتتو ابئات كرافغتساب داعو الصتم كيلإ زاج نم هب دمغتت امب

 كماكحأ ةزواجمو كدودح يف يروط يدعتو كبنج يف ىطيرفتب ينذخاؤت الو كنم ةناكملاو كيدل

 تنأ كماعنإ يل ممتأو نيبغارلا نم كيلإ ينإ عساولا كقزرو كتفأرو كتمحرو كتبرق باوبأ يل حتفاو
 مهيلعو هيلع مالسلاو نيرهاطلا نيبيطلا هلآو دمحم انديس ىلع هلل لصو ,نيملاعلا بر اي نيمعنملا ريخ

 هللا اورفغتساف كوؤاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهأولو» قحلا كلوقو تلق كنإ مهللا (7) .نيدبآلا دبأ

 كرمأ انعطأو كلوق انعمس دق انإ مهللا [15 : ءاسنلا] «ًاريحر ًاباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو

 نيفرتعم انللز نم نييئات انرازوأ نم انروهظ لقثأ امو انبونذ يف كيلإ هب نيعفشتسم كيبن اندصقو

 رفغا مهللا , كيلع هقحو كدنع هتلزنمب انعفراو انيف كيبن عفشو ءانيلع مهللا بتف انريصقتو اناياطخب

 لهأ الإ محرت ال تنك نإ ىملإ (م) .ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغاو راصنألاو نيرجاهملل

 ادصق كتيصعم ىلإ تهجوتو ادمع كتعاط نع تبنجت يهلإ نوبنذملا عزفي نم ىلإف كتعاط

 كنع يتجح عاطقناو لع كتجح بوجوبف ينع كوفع مركأو ّلع كتجح مظعأ ام كناحبسف

رحب جار هاجر نم لضفأو عاد هاعد نم ريخ اي يل ترفغ الإ ينع كانغو كيلإ يرّفو
 مالسإلا ةم

 ىلع ملسو لص مهللا (1) . يبونذ عيمج يل رفغاف كيلإ لسوتأ مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمذبو

 لالج رع دوجوم لك ةايحو دوجولا قبعو لاصولا سمشو لامجلا ءاهبو لالجلا جاتو لامكلا ةجبب

 ةصاخلا ةصالخو كتوفص لهأ نم ةوفصلا زارطو كتردق عنص كيلمو كتكلمع ّرع لالجو كتنطلس

 مهللا . هيي دمحم انالومو انديس مركملا هللا ليلخو مركألا هللا بيبحو مظعألا هللا رس كبرق لهأ نم

 ارغلا ةعيرشلاو ىمظعلا ةليسولاو ىربكلا ةعافشلا بحاص كيدل هب عفشتنو كيلإ هب لسوتن انإ

 اراثآو الاعفأو ءامسأو تافصو اتاذ هب انققحت نأ ىندأ وأ نيسوق باقو ىفلزلا ةلزنملاو ايلعلا ةناكملاو

 لعبت نأ كلأسأ كتمحرو كلضفب يديسو يملإ . كايإ الإ دجن الو سحن الو عمسن الو ىرن ال ىتح

 هتريرس رارسأ عماوجو هتريصب راونأ حتاوفو هتبحم ءافصو هتلخ ٌدوبو هتيابنو هلئاوأ يف هتيوه نيع انتيوه

 لوبقلاو اضرلاو ةرفغملا ِةكي دمحم انديس كيبن هاجب كلأسن انإ مهللا . هئامعن ميعنو هئامحر ميحرو

56١ 



 كيبن هاجب يالوم اي ليخدلا لخد دقف بيجملا معن اي نيع ةفرط انسفنأ ىلإ هيف انلكت ال أمات ًالوبق
 كدوجو رحب يف ةرطقك مهرجافو مهرب مهرخآو مهلوأ مهعمجأب قلخلا بونذ نارفغ نإف و دمحم
 : ءايبنألا] «نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو» نيبملا قح ا كلوقو تلق دقف هل لحاس ال يذلا عساولا

 نأ دوجولا يف يراسلا هرونب كيلإ لسوتن انإ مهللا : نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص [7
 حرشت نأو نيملسملل ىرشبو ىدهو املعو ةمحر ءيش لكل عساولا هبلق ةايح رونب انبولق ييحم
 ركذو ءايضو» [*4 :ماعنألا] #ءيش نم باتكلا يف انطرف امه» عماجلا هردص رونب انرودص

 ءيش لكو# مولع راونأب انملعتو ةيضرملا ةيكزلا هسفن ةراهطب انسوفن رهطتو [44 : ءايبنألا] 4نيقتملل
 هتقيقح قح يف انع انبيغت ىتح كراونأ عم اولي انيف هرئارس يرستو ١7[ : سي] «نيبم مامإ يف هانيصحأ
 هيلع هللا ىلص ةيدبألا ةايحلا شيع هحورب شيعتف ةيدمرسلا كتيمويقب انيف مويقلا يحلا وه نوكيف

 انإ مهللا : نمحر اي نانم اي نانح اي انيلع كتمحرو كلضفب نيمآ ًاريثك ايلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 ديجملا هفرشبو ِةَِكَك دمحم انديس ميركلا كيبنو زيزعلا كباتكب كيلإ هجوتنو كلأسنو كيلإ لسوتن

 امهيدلوو يلعو ةمطاف هلآو نامثع نيرونلا يذو رمعو ركب يبأ هيبحاصبو ليعامسإو ميهاربإ هيوبأبو
 هيوبأ ىلعو هيلع ملسو لص مهللا . ةشئاعو ةجيدخ هيتجوزو سابعلاو ةزمح هيمعو نيسحلاو نسحلا
 ىللعو توكلملا ضاير يف لزألا ناسل اهمجرتي ةالص لك بحصو لك لا ىلعو ليعامسإو ميهاربإ
 بونذلا نارفغب توسانلا ضيضح يف دبألا ناسل اهب قعنيو تاجردلا عفرو تاماركلا لينو تاماقملا

 مهتيلهأب قئاللا هه اىو ميظعلا كنأشو كتيهلاب قثاللا وه امك تامهملا عفدو بوركلا فشكو
 : ةرقبلا] 4 ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتمحرب صتخي» صئاصخ صوصخب ميركلا مهبصنمو

 .[ ٠6

 ىلإ كب هجوتأ ينإ هللا لوسر اي .ةمحرلا يبن كمالس هيلع كيبنب كيلإ هجوتأ ينإ مهللا )٠١(
 كتلأس اهيف مهللا كلأسأ )١١( . ينمحرتو يل رفغت نأ هقحب كلأسأ ينإ مهللا . يبونذ يل رفغيل يبر
 ةمحرلا طاسبو لمكألا ملعلا رونو لضفألا ةايحلا حورو لوألا دوجولا ةمدقمب هلوبق يف كيلإ لسوتأو
 نايبلاو ةيادهلاب رونلاو ثعبلاو ةردقلاب متاخ لاو لضفلاو حورلاب ق قباسلا لجألا قلخلا ءامسو لزألا يف
 موي ىلإ ًاريثك اريثك ًأيلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا لص ىبتجملا لوسرلاو ىفطصملا دمح
 ءامس سمش ةيدحألا ةفيطللا ةيدمحملا تاذلا ىلع لص مهللا )١7( .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيدلا
 نمآ كيلإ هريسبو كيدل هرسب مهللا . لالا كلف بطقو لالجلا رادم زكرمو راونألا رهظمو رارسألا

 ينلعجت الو ينع ءانفلا ينقزراو ينم كيلإ ينذخو يل نكو يصرحو ينزح بهذأو يترثع لقأو ينوخ
 ناكف ىلدتف اند نمي )١1( . مويف اي يح اي موتكم رس لك نع يل فشكاو يسحب ًابوجحم يسفنب انوتفم
 «نمحارلا محرأ وهو اظفاح ريخ هللاف# ميحرلا نمحرلا هللا مسب )١5( .ىندأ وأ نيسوق باق
 باتكب تمصتعاو هللا فنك يف تلخدو هللا ىلع تلكوتو هللاب تيضرو هللاب تنما .[514 :فسوي]

 ٍهِلط دمحم قحب مهللا )١5( . هللا دبع نب للي دمحم هللا لوسرب ترجتساو هللا تايأب تنصحتو هللا

 قورافلا رمعو قيدصلا ركب يبأ قحبو مالسلا مهيلع حورلاو ليئارزعو ليف رسإو ليئاكيمو ليربجو
 يتوعد بيجتستو يتجاح ىضقت نأ نيعمجأ مهنع هللا يضر بلاط يب أ نب يلعو نافع نب نامثعو

 هلك رشلا نم كب ذوعأو هلك ريخلا كلأسأ هلك رمألا هل نم اي (17) . يتاملم ينع عفرتو يتامهم ينيفكتو
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 كلأسأ .ميحرلا روفغلا ميركلا ينغلا كل كيرش ال كدحو تنأ الإ هلإ ال يذلا هللا تنأ كنإف
 الأ ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هل يذلا هللا طارص# ميقتسم طارص ىلإ يدلملا كي دمحم يبنلاب
 اهب يل رسيتو يردص اهب يل حرشت كدنع نم ةرفغم يل بهت نأ [57 :ىروشلا] «رومألا ريصت هللا ىلإ
 يرض اهب فشكتو يرس اهب سدقتو يركف اهب هزنتو يركذ اهب يل عفرتو يرو اهب ينع عضتو يرمأ
 ىلع كنإ ريبخ اي ميلع اي هللا اي ًاريصب انب تنك كنإ ًاريثك كركذأو اريثك كحبسأ يك يردق اهب ٍلعتو

 ةالصلا مهيلع كئايبنأو ماركلا كتكئالمو ماظعلا كئامسأب كلأسأ ينإ مهللا )١7( .ريدق ٍءيش لك
 هترسي رسعو هتحضوأ يفخو هتلبقت لمعو هتلزنأ باتكو هتلسرأ يبن لكب كيلإ لسوتنو مالسلاو
 يندارأ نمو ءوسب ينداك نم ديك فرصت نأ هتمصأ ملكتمو هتنمأ فئاخو هترون مالظو هتقتف قترو

 لادو كلملا يميمو ةمحرلا هاجب كيلع تمسقأ )١8( .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب يندصقو رضب
 ةافاعملاو ءالتبالا هديب نم اي ايلعلا كتافصو ىنسحلا كئاسأب كلأسأ ينإ مهللا )١19( .ماودلا
 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ كليلخ تاكربو للي دمحم كيبن تازجعمب كلأسأ ءاودلاو ءافشلاو

 دحأ ردقي ال ىتلا ايلعلا كتافصب كلأسأ )٠١( . ينفشا مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم كميلك ةمرحو
 كهجو رونو «ةليلجلا كتاذب كلأسأو ءاهيصحي نأ دحأ ردقي ال يتلا ىنسحلا كئامسأبو اهفصو ىلع
 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .ينيفاعتو ينيفشت نأ كلايبنأ متاخ لي دمحم كيبن ةكربو ,ميركلا
 انلخدأو .ةرخآلاو ايندلا يف هتيانع الو هتعافش انمرحت ال مهللا )١١( . ًاريثك (يلست ملسو هيحصو
 يهإ (1؟) ٠ ميظع كدنع ههاج نإف كدنع ههاجب نيدلا موي ىلإ ناسحإب هل نيعبتملا ةرمز يف كلضفب
 . يلابي الو بونذلا رفغي ابر انل نأ انملع ثيح لقعب كانوعد دق نحن اهف .لهجب كانيصع دق انك نإ

 ايف انئَغرو كيلع انلد يذلاب ال ؟ًايعادو ًاركاذ كل ناك ًاناسل وأ ًايلصم كل ناك ًاهجو رانلاب قرحتأ هيلإ

 قوقحلا مظعأ انيلع هقح نإف ؛كئايفصأ ديسو كلايبنأ متاخ دمحم وهو كيدي نيب عوضخلاب انرمأ
 انديسب كيلإ لسوتأو كلأسأ ينإ مهللا (77) . كقلخ لزانم فرشأ كيدل هتلزنم نأ !ك كقح دعب
 (؟5) .يبر ىلإ كب تلسوت هللا لوسر اي يديس اي يتجاح ءاضق يف نيلسرملاو ءايبنألابو يقي دمحم
 يلع تقاض اذإ ءيجلمو يريح يف ٍليلدو يتبرغ يف يظفاحو يتدحو يف يسسنؤمو يتدع تنأ مهللا
 كب نامألا نييبنلا متاخ دمحمبو ميدقلا كمالكبو ميركلا كهجو قحب كلأسأف ,ينلوهي ايف يسفن
 ينسرحتل كيدل اهلك يرومأ تضوفو كيلإ تكثغتساو كب تنعتسا دقف هرذحأو هفاخأ امم نامألاو
 مهللا . سنإلاو نجلا عيمج نم ةئتف وأ ةعيدخ وأ ًادسحوأ أركم يل دصقي نم رش نم ينالكتو يناعرتو
 اذه ىموي يف ينفكا هيلع هتلزنأ امو هي دمحم انديس هاجبو تلزنأ يذلا رونلاو يمركلاو شرعلا قحب
 يل رخسو «هيلإ ينتجوحأ نم بلق لع نئحو هب يل ةقاط ال نم ىلع ينعأو هيلع يل ةردق ال نم رش
 (؟6) .ميظعلا شرعلا بروهو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال يذلا هللا ىبسح هيلإ ترظن نم بلق
 لك لع .دقلا هل ناكذ مدقلا ف هتمدقو ةعاط كل هتعاط تلعج نم ةعافشلا لوبقم لع لص مهللا
 مامإ .ماهتلا ةنبل هتلعجو ماظنلا لامكل هتصصخو لمكألا ماقملاب لوألا نيقيلا يف هتنيع نم مدق يذ
 دمحم هزنألا لالا ناكرأ رهظمو هزنملا بوجولا ةقيقح رهظم سدقلا ةرضح بيطخو سنألا عماج
 دعبلا يف يحلإ كيلإ هب لسوتأو ؛ ةيبوبرلا ةرضحب ةيصوصخلا مالس هيلع ملسو لالحلا دمحأو لالخلا
 راقتفالاو ةقافلا دي كيلإ تطسب ىلإ .كيلع دامتعالاو كيلإ برقلا يف كلأسأو ؛ يهال لك نع
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 . يلامآ بيخت الو لاؤس بجأف بابحألاب تلسوتو بابلاب تفقوو راسكنالاو ةلذلا لامكب تئجو

 نأ كلأسأ هبو هب مهللا كلأسأ ,ءكنوك دعسأو كقلخ دمحو كرمأ دمحأ ىلع لص مهللا (1)

تارم عيمجو ةيمسالاو ةيفرحلا هحاولأ عيمج يف ةماع هب ةصاخ ةيتاذ ةالص هيلع ىلصت
 ةيملعلاو ةيلقعلا هب

 هباحصأو هلآ ىلعو القنو القع ليحتسي لب كلذ ريغب الو بلسب اهلاصفنا نكمي ال ةلصتم ةالص

 يف ال كيفو كلأس كنمو تلسوت كب مهللا .ًاريثك ًايلست ملسو عناوملا نئازخلاو عماوجلا تاهمألا

 كلذ لوبق يف كيلإ لسوتأو مهللا . كايإ الإ كنم بلطأ الو كاوس كنم لأسأ ال تبغر كاوس ءىش

 هبو « ىبتجملا .يبنلاو ىضترملا يفصلاو ىفطصملا دمحم انديس ىربكلا ةليضفلاو ىمظعلا ةليسولاب

 ةداهشب هلامك نيعب كلذ يل دهشي ثيحب ةينابر ةيملإ ةيموق ةيموميد ةيدبأ ةالص هيلع لصت نأ كلأسأ
 (717) . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو كلذ يلو كنإف «كلذك هبحصو هلآ ىلعو هتاذ فراعم

 نيع لمكألا هزنألا رسلاو لوألا رونلاب كنم هتبلطو كلضف نم هيف تبغرو كتلأس ام لوبق يف كلأسأ

 ءيش لك رون ةينايعلا قئاقحلاو ةيمالسإلا ةلملا بحاص ةيناوكألاو ةيعارتخالا ةجهبلاو ةينابرلا ةمحرلا

 كلملا هراونأ روهظب تحنمو تومحرلاو ةمحرلا نئازخ هب تحتف نم هانسو رس لك رسو هادهو

 تانحورت ةفيطلو ةيهلآلا رهاظملا نيع .لامجلا نساحم جات هتوقايو لامكلا ةرئاد بطق توكلملاو

 فرشو كولسلا دقع ةطساو دوجولا رسو داحألا دحاوو دولا دوجو دادمألا دنم .ةيسدقلا ةرضحلا|

 كباب .قئاقحلا شورع يف فراوعلا سمشو قئاقدلا تاومس يف فراعملا ردب .كولملاو كالمألا

 ميلس بلق لك, قفأب وه يذلا كانعمو عطاسلا كرونو عماللا كقربو موقألا كطارصو مظعألا

 . هتايفلسو هتايولع هتايلكو ملاعلا تايئزج يف يراسلا هزنملا كرسو . علاط

 بتارمب لزألا يف هتصصخ نمب لاؤسلا يطعي لزي مل نم اي لاؤسلا لوبق كلأسن انإ مهللا )١(
 راونألا تارود متاخو رارسألا نئازخ حئاف ةليسولا بحاصو ةليضفلا زئاح لامكلا دعب ليمكتلا

 يذ «.ةينابرلا تارضحلا يف ةينافرعلا تاراشإلاب ةفينملا ٍناعملا لاك ىلإ ريشت ةفيطل ةراشإ لك قنور

 ىفطصملا كييبحب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا (78) . عيفشلا دمحم انالومو انديس عيفرلا بانجلا

 لوسرلا معن اي ميظعلا ىلوملا دنع انل عفشاف كبر ىلإ كب لسوتن انإ دمحم اي ءانبيبح اي كدنع

 ىلإ قوشلاو ةعامجلاو ةنسلا ىلع انتمأو .كتيحمو كتدهاشم نع اندعابي فصو لك نم انبولق رهط

ت ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو . ماركالاو لالحلا أذ اي كئاقل
 هلل دمحلاو اميلس

 عاونأ نم انرئارس هتنكأو انرئامض هيلع توطنا امب انذخاؤت ال نأ مهللا كلأسنو )7١( .نيملاعلا بر

ب انسوفن حمست الو اهملعن وأ اهملعن الو انم اهملعت يتلا بياعملاو حئابقلا
 اهذع هزنتلاو اهنم يقنتلا

 لك انع وحمت ةبوتب انيلع نمت نأ مهللا كيلإ بغرنو ,كملعو كرظنب ةناهتساو كملحب انم ارارتغا

 ابلطم انيف مهدارإ ققحت نم اولاني ل نيرغاص نيرخاد نيئساخ نيبئاخ انع انؤادعأ بلقنت ىتح ةبوح

 اذه ىلع نمأ نم لك انعم كلذ يف لمشت نأو ًابرأم كنم هانبلط امب انايإ كفاعسإ مدع نم اوغلبي ملو

لب يف كيلإ لسوتنو ,نيملسملا انناوخإ نم هلثمب انل اعد نمو هعمس نمت ءاعدلا
 ىلإ لوصولاو لمألا عو

 رونلا ىلإ تاملظلا نم هيدي ىلع انجرخأو روفكو دوحج لك يلوت نع هب انفرصنا نمب ّلجألا ىغتبملا

 نيبيطلا هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا مامإو نييبنلا متاخ دمحم انالومو انديس
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 هلل دمحلاو ءأريثك اميلست ملسو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهيعباتو نيمركألا ةرربلا هباحصأو نيرهاطلا
 .نيملاعلا بر

 رارسألاو ةيدمحملا راونألاو ةيسدقلا ةرضحلا لامجو ةيوها لالجب كيلع مسقأ نإ مهللا ("7)

 ةيملعلا موجنلاو ةيناميإلا راقآلاو ةينافرعلا سومشلاو ةيقيدصلا رهاظملاو ةيناطبقلا ةفالخلاو ةيدمحألا
 ثراوو يلوو لماعو ملاعو لوسرو يبن نم دبألا يف رهظ امبو لزألا يف نطب امو ةيملعلا ناوكألاو
 نافرعلا فئاطلو مهفلا قئاقدو ملعلا قئاقرو بحلا تاحفنو برقلا صئاصنخ يل عمجت نأ عماجو

 مسالاو ,ءيش لك هل عضخ يذلا رسلاب دوجولا يف فيرصتلاو دوهشلا دهاشمو ناسحإلا تارضحو
 زعأو ملاظ لك رهقو دساح غاب لك عمقو درام ناطيش لك درط يذلا ركذلاو ,ءيش هعم رضي ال يذلا
 مالسلاو ةالصلا (”*) .قداصم ليلخ لك ىفطصاو قداص بحم لك بذجو ملاع عضاوتم لك

 ىلإ كب لسوت نم باخ ام هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا ؛ءلع كمركأ ام هللا لوسر اي كيلع

 اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا دنع كب تعفشت كالمألا هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا
 هيونذ لحر طح نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا هلبق ًالسوتم كبابل ىتأ نم هللا لوسر

 ةالصلا هللا هنمأ افئاخ كمرح لخد نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا هل رفغ كتابتع يف
 كيلع مالسلاو ةالصلا .هللا هزعأ كهاج لايذأب قلعو كبانجب ذال نم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو

 هللا هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا .هللاو ال كلضف نم بخي مل كلمأو كل مأ نم هللا لوسر اي
 ىسع لوبقلا يف كب انلسوت هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا هللا دنع كراوجو كتعافشل انلمأ
 فاخن الو لمألا غولب وجرن كب هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا .هللا هالوت نمم نوكن لعلو

 مركأ اي كبابب نوفقاو كتمأ نم كوبحم هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا .هللاو اثشاح شطعلا

 ةالصلا .هللا لوسر اي كاوس انقراف دقو كاندصق هللا ىلإ انتليسو اي كيلع مالسلاو ةالصلا .هللا قلخ

 اي مجعلاو برعلا ديس تنأو ليخدلا نوريجيو ليزنلا نومحي برعلا هللا لوسر اي كيلع مالسلاو
 كتايحب انمسقأو كبانجب انرجتساو كيحب انلزن دق هللا لوسر اي كيلع مالسلاو ةالصلا .هللا لوسر

 كلأسن انإ مهللا (5) . هللا هدري ال يذلا هيجولا كهاجب انثغأف ذالملا تنأو ثايغلا تنأ هللا ىلع

 زئاح .لامكلا دعب ليمكتلا بتارمب لزألا يف هتصصخخ نمب لاونلا يطعي لازي ال نم اي لاؤسلا لوبق

 ريشت ةفيطل ةراشإ لك قفو .راونألا تارود متاخخو رارسألا نئازخ حتاف ,ةليسولا بحاصو ةليضفلا

 انالومو انديس عيفرلا بانجلا يذ ةينابرلا تارضحلا يف ةينافرعلا تاراشإلاب ةفينملا يناعملا لامك ىلإ
 ةلمح نع هتردقيب شرعلا لماح اي طيحملا شرعلا بحاص اي ديجم اي ديمح اي (؟5) . عيفشلا دمحم
 رسبو ّلعو نامثعو رمعو ركب يبأو ِخَْي دمحمبو ليئارزعو ليربجو ليئاكيمو ليفارسإ رسب شرعلا
 اي نانم اي نانح اي نامألا نامألا «نيمآ ءاه مح مدأ فاق نوحأ بهو متخلاو روسلا يدابم فورح

 كل ثعابلا هللا مسي (577) .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا لع مالسو .نيمآ ميظع اي فوؤر

 نيقرفتملا لمشل ًاعماجو نيفئرتسملل ةحارو نيثيغتسملل ًاثيغمو ميقتسملا طارصلاب نيملاعلل ةمحر

 كب كيلإ لسوتأو .نيمصعتسملل ةمصعو نيرئاحلل اليلدو نيفئاخلل انامأو نيعطقنملل ةلصوو

 كتماركو كمهاجو كتهاجوو كهيجوتو كتهجاومو كتهجوب نيملاعلا بر بيبح اي كلأسأو
 دوهشو ملع نم كاطعأ امبو وهو الإ هملعي ال امبو كبر نيبو كنيب امو كتيصوصخو كصيصخت و

 هم



 كتمأ هديبع ىلع ةقفشو ةيانعو ةمحرو ةفأرو ةقيقحو قحو ةلصوو دوقعو لاكو دوهعو ماقمو

 كب نيمسوتملا كباتعأ بارتب نيلسوتملا كباب ىلع مهحابشأو مهحاورأب نيفقاولا كبانجب نيذئاللا

 مهذأو مهلقأ نالف نب نالف كدبع اهف كلذ كب نيغلابف مهلامو مهايند يف مهلامآ يف ام قوف كالوم نم

 ىلإ قيفوتلاو ةلماكلا ةماعلا ةفأرلاو وفعلاو ةلماشلا ةمحرلاو ةعافشلا كلأسي كيديو هيدي نيب ىلإ

 ةرهاظلاو ةنطاملا هتانكسو هتاكرح عيمج ًاكلهتسم هيضري ال ام عيمج نم ىفاعم كب هليبس عابتاو هتعاط

 . هيضارم يف ادبأ هكرادم نم

 قئاقرلا مولع راونأ ميظعلا كلضفب انحنمت نأ ميظعلا كلضف نم مهللا كلأسن (90)

 **“١١[ : ءاسنلا] #|ميظع كيلع هللا لضف ناكو ملعت نكت ملام كملعو» تاراشإ قيقدب ةيدمحملا

 حتفلاو بيرقلا حتفلا ةباثإب ةيوبنلا ةلماكلا ةمعنلاو ةلماشلا ةمحرلا ةرضح نم كمركب انصصختو

 مكنيد مكل تلمكأ مويلا» باطخ تاظحل تاحملب ةيدمحألا بهاوملا حوتف قلطملا حتفلاو نييملا

 ىلعأ عداخملا عفرأ نم انحيبتو ع” :ةدئاملا] «انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تمهأو

 باق ماقم يف ىمظعلا ةيلعلا قالخألا لمكأو ىربكلا ةيبطقلا بتارم لجأو ىنسألا دجملا فرش

 اذ اي ١7[ : مجنلا] * ىغط امو رصبلا غاز ام تابثب صوصخملا كدمحأ ةطساوب ىندأ وأ نيسوق

 لسوتنو كلأسن انإ مهللا . ميركلا يبنلا اذه ةمرحب ميمعلا لضفلاو ميسجلا ءاطعلاو ميظعلا مركلا

 يلصت نأ هنيبو كنيب يذلا ببسلابو هل كيلدتبو كنم هوندبو كل كبيبح بحو كييبحل كبحب كيلإ

 ماع يف كدنع هل ترئأتسا ام هتيصوصخل امبب هتصصخ ًامالسو ةالص هبحصو هلآ ىلعو هيلع ملستو

 ةليسولا هتاو كنم لع مركأ الو بحأ اقلخخ تقلخخ ام كلوقب هايإ كتبطاخمل ةداهشلاو بيغلا

 بر اي نيمحارلا محرأ اي هتدعو يذلا دومحملا ماقملا هثعبأو ةعيفرلا ةجردلاو ىلعألا فرشلاو ةليضفلاو

 انديس ةرمز يف انبر اي انرشحاو لكك دمحم انديس ضئاف نم انيلع ضفأ مهللا ("8) .نيملاعلا

 انيدلاوو انلخدأو كي دمحم انديس ةكربب ةمايقلا موي لاوهأو ريقلا باذع نم انبر اي انرجأو لي دمحم

 لص مهللا .ةَي دمحم انديس هاجب ميركلا كهجو ىلإ رظنلا انقزراو خلك دمحم انديس ةعافشب ةنجلا

 مهللا (9) .نيملاعلا براي مهعم انيلعو هعايشأو هراصنأو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ملسو

 بر اي هئايلوأو هئايفصأ نم انلعجاو .هئالعو ههاج فنك تحت انلخدأو .هئاول تحت داعملا يف انلعجا

 اي نانم اي نانح اي ءًريبك ًاولع نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع تيلاعتو انبر تكرابت (40) .نيملاعلا
 عفاد اي ءاطعلا عساو اي قزرلا طساب ايريخلا ريثك اي معنلا مئاد اي ناسحإلا ميدق اي ناطلسلا ميظع

 اي عنصلا فيطل اي فطللا يفحخ اي دئادشلا دنع دوجوم اي بئاغب سيل ًارضاح اي ءاطخلا رفاغ اي ءالبلا

 . هلهأ وه امك اريخ انع لو ادمح انيبنو انديس هللا ىزج .لجعي ال ًايلح ايركذلا ميظع ايرتسلا ليمج
نيصح انصحو اعينم ازرح يلهألو يل لعجت نأ كيدل يبنلا اذه ةمرحب مهللا كلأسأ

 ازيزع ىمحو ا

 رسي مهللا )1١( .يتيانع هقحلت نم عيمجو يترخآو يايندو يدلوو ينيدو لهأو يسفن هب ظفحت

 ميظعب علطم وه نم اي ةيتوربجلاو ةايحلاو ةردقلاو ةزعلاو ةيدحألاو ةينادحولاو ةينادرفلاو ةينادمصلا

 لوطلا ريثك اي لوحلا ديدشاي هللأ اي .ماركالاو لالجلا اذاي مويق اي يحاي . هتينادحو رسب ملاعو هتردق

 كتافص لاكو كئامسأ ميظع يف هتعوأ يذلا كرس نونكميو .نيحارلا محرأ اي .ميظعلا لضفلا اذاي

 مظعألا يبنلا ؛كدابع نم كتوفصو كقلخ ريخ دمحم كتاقولخم لضفأ انالومو انيبنو انديس هاجبو
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 كانيطعأ انإ» هيلع تلزنأ يذلا رهزألا نيبجلاو رفوألا ظحلاو رش لاو ضوحلا بحاص ريكألا موصعملاو

 كتيانعب انمصعتو كنع اندعبي صقن لك نم انعابتأو انظفحت نأ كلأسنو ١[ : رثوكلا] «رثوكلا

 هلو دمحمب هللأ اي كلأسأ نإ مهللا (؟) . كاوس ىلإ ليمن وأ كريغب كنع لغتشن نأ نم كتياعرو

 اي زيزع اي يوق اي هللأ اي نيفراعلا ةاجنو نيبذاكلا رجزو نيفلاخملا عمقل هتلسرأ يذلا كيبنو كدبع

 اي هللأ ايروبص اي طسقم اي ماركإلاو لالجلا اذ ايردتقم اي دمص اي نيتم اي بيج اي مقتنم ايراّبج ايراّهف

 هتمقنو ةزع لك ىلع هتزعو ةردق لك ىلع هتردق تلع نم اي نيفلاخملا كلهأو نيدناعملا لذأ نم اي هللأ

 كلهأو ,كؤادعأ مهنإف انءادعأ رهقأ مح مح مح مح مح مح مح قراهق ايراهق اي ةمقن لك ىلع

 انع مهدعبأو مهملظ انع لزأو لالضلا نم مهوقعو مهسوفن يف هتبثأ ام حماو كوفلاخم مهنإف انيفلاخت

 اي نمحر اي هللأ اي ِلَو دمحم قحب نيمآ نيمآ عنام اي عماج اي هللأ اي ينرجأو (4) .ةرخآلاو ايندلا يف

 مهللا (55) . نطابلاو رهاظلا كلم ميم ينلنأ هيك دمحم قحب مث كقحب نيبم اي قح اي هللأ اي ميحر
 لك لبق كل كنم كراتخم مسلطملا كرون نم نونكملا كتدارإ رسو كظعألا كتياده رينب كلأسأ نإ

 مكحب يذلا كقلخ فرشأو كاوس هب طحب مل يذلا كزنك ,ىقللا كلاسم نيب درجملا كرونو ءىش

 أيظعت كشرع لوح نوفاصلا هب تفاطف كالمألا لكايهو كالفألا مارجأ هرون نم تنوك كتدارإ

 نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإظ :كلوقب هيلع مالسلاو ةالصلاب انترمأو ًايركتو

 كدمح ءاول ككلم تخت يف هتماه قوف ترشنو [ : بازحألا] «امهيلست اوملسو هيلع اولص اونمآ

 لوألا كقاثيم قحلاب كئايفصأ ىلع هل تذخأو كمزع ةوقب كناطلس شويج ديدانص ىلع هتمدقو

 نيسوف باقب هتصصخو يلجتلا رهظم يف كلامجب هتعتمو لوعملا هيلع تلعجو كلو كنمو كب هتبرقو

 .ءامسألاو فورحلا قئاقح مدآ هب تفرعو .ىمظعلا كتيهولأ راونأ يف هب تيجزو ىلدتلاو وندلا برق

 مركلا ضحمب كتفيلخ .هببسب لصتا نم الإ كيلإ لصو نم لصو امو هب الإ كفرع نم كفرع اف

 تاضويفو كئامعن صئاصخب كتزع صيصخ كتاومسو كضرأ لهأ ديس كتاقولخم رئاس ىلع
 هب تحتفو كباطخ رارسأ نم هب تلضف امب هتلضفو كباتك يف هرمعب تمسقأ توعنم مظعأ كئالآ

 هتديسو كركذ عم هركذ تعفرو ةلاسرلا رهظم رئاود رود هب تمتحخو ةلالجلاو ةوبنلا قباس تاوبأ لافقأ

 هتقطنمو ىربكلا كتطيحب طوحملا كشرع مئاوق هب تديشو كرمأل عضخف كيلإ ةيدوبعلا ةبسنب
 جاتب هتجوتو ةلح فرشأ كلالج تاقدارس نم هتسبلأو ىرخألاو ايندلا لهأ هزعب قطنمف زعلا ةقطنمب

 كضيف رحب .نيعمجأ قلخلا ىلإ كرمأب ثوعبملاو نيلسرملاو ءايبنألا ىبن ةلخلاو ةبحملاو ةماركلا

 دومحملا كدمحأ .راكنإلاو يغبلاو رفكلا بزحل مساحلا رهاقلا كمزع فيسو رارسألا جاومأب مطالتملا

 لوألا ماسقإلابو هب كلأسأ .ميحرلا فوؤرلاب ىمسملا بقاعلا رشاحلا كدمحم .ميركتلا ناسلب

 ىردأ كنأل هتاذو كتاذب قيلت ةالص هيلع ملستو يلصت نأ لأس نمل بيجملا تنأو كب كيلإ لسوتأو

 فاكلا نيب هرمأ نم اي ,نوكي امو ناك ام ىلع ةدايز نونظلا هكردت ال ًاددع هتافصب ملعأو هتلزنمب

 كلوسرو كيبن ميهاربإو كبيبحو كلوسرو كيبن دمحمب (:4) . هنوكيف نك ءيشلل لوقيو نونلاو

 ليجنإو ىسوم ةاروتب كحورو كتملكو كلوسر ىسيعو كيجنو كيفصو كلوسر ىبسومو كليلخو

 هتيحوأ يحو لكو «ميلستلاو ةالصلا مهيلعو هيلع دمحم نآرقو ميهاربإ فحصو دواد روبزو ىسيع

 انأ . هتيده لاض وأ هتيوق فيعض وأ هتينفأ ينغ وأ هتينغأ ريقف وأ هتيطعأ لئاس وأ هتيضق ءاضق وأ

 ١17 م/قحلا دهاوش "هاب



 نم تئش ام ىلعو يندها كيدلو كنم كيلإ كبو ينوقف فيعض انأ يننغأف ريقف انأ ينطعأف كلئاس
 . ينلوو ينلد يدمصلا يدحألا كمكحو يداهشلاو يبيغلا كملع

 تبجأ الإ هب تيعد ام يذلا ىمسألا كمسابو تنأ الإ هلإ ال تنأ كقحب مهللا (55)

 هل يبن لكو ترتخا دق كدابع لك ىلع هل يذلا دمحمبو تدرأ نم هب تيفطصا يذلا ىمحألا كدجمبو

 ميدقلا كملع نم يحو لكو تبتك ظوفحملا كحول نم هل باتك لكو ت تلسرأ هل لوسرو تأبنتسا

 نم اي .كيلع كتيبوبرو كتيدحأو كتيوه لالجبو كيدل اهتمظعو مهللا قحبو تلزنأ كلسر ىلع
 ميركلا وفعلا راتسلا ميلحلا تنأ ءامحرو ةنانح هدوجو هلضفب دوجول ّدمأو املعو ةمحر ءيش لك عسو

 كئامعن ىلع ركشلا كلاسأ نإ مهللا (87) .رانلا باذعو ةرخآلاو ايندلا يزخ نم ينرجأ رافغلا
 ينلماعت نأ ٍةكي دمحم هاجب كيلإ يلسوتو .تيطعأ اهيف ةكريلاو .تيضق ايف ةريخ لاو كلاضفأ ديزمو

 ةيادحلا هلأسنو هئيعتسنو . ةلهملا جاردتساو ةلفغلا لوط نم ميظعلا هللاب ذوعنو ؛ . كتيضقأ يف كفطلب

 لوح الو .ليكولا معنو هللا انبسحو هيلع رداقلاو كلذ ّيلو هنإف . ةيانعلا نسح هقيفوت نم دمتسنو

 ديسلا ماودلا لادو ا ءاحو كلملا يميمب كلأسأ ينإ مهللا (58) . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو
 ام لك نم ينيجنت نأو نيعمجأ هترتعو هباحصأو هجاوزأو هلآ ىلعو هيلع لصت نأ متاخلا حتافلا لماكلا
 كمساب كلأسأ ينإ مهللا . اليصأو ةركب هللا ناحبسو ًاريثك هلل دمحلاو ًاريبك ركأ هللا .رذحأو فاخأ
 مسلا انع عفدا عفاد اي ياعم اي عفان اي يناش اي عشاخلا كيلوو عفاشلا كليبنو عماللا كرونو عماجلا

 ىنسحلا كئامسأب مهللا كلأسن (54) .عماس بيجم كنإ عطاقلا ءابولاو عماقلا ءادلاو عقانلا

 سفنلا رفك رئابك نم انبولق رهطت نأ ىفطصملا كبيبحو ىبتجملا كيبن دمحتو ايلعلا كتافصو
 ىتح كتيانع دمثإب انتريصب رصب لحكأو ربكلا يطاعتو ةسايرلاو ءانثلاو ايندلا بحو ءايرلاو بجعلاو
 يف ةرذ لك ددع مهللا كلأسن )5١0( .ردق ٍءيش لك ىلع كنإ كايإ الإ كنم بلطن الو كاوس ىرن ال
 عيمج نم سايلاو ءاجرلا قدصب مهللا كانوعد دودو اي ميرك اي نيملسملا لكلو انل رفغت نأ دوجولا

 ةرئاد ةطقن هتلعج نم قحب نينقوملا ةباجإ مهللا نأ .نيفوهلملا ةثاغإ انبر اي انثغأف تاقولخملا

 كبر ناحبس .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع ملسو لصف مهللا .دوجلاو مركلا رحب ةردو دوجولا
 ةلماك ةالص لص مهللا )0١1( .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر

 بئاغرلا هب لانتو جئاوحلا هب يضقتو بركلا هب جرفنتو دقعلا هب لحنت يبن ىلع امات امالس ملسو
 مولعم لك ددعب سفنو ةحمل لك يف هبحصو هلآ ىلعو ميركلا ههجوب مامغغلا ىقستسيو ميتاوخلا نسحو
 نيبنذملا بونذ رفاغ ايو نيمحارلا محرأ ايو نيرطضملا بيجم ايو نيثيغتسملا ثايغ اي (07؟) .كل

 عيمجو اهافوأ تايحتلا نمو .اهاكزأ تاولصلا نم هيلع « ىبتجملا كيبنو ىفطصملا كبيبح ةمرحب
 نيقباسلا كبيبح باحصأو نيعمجأ مالسلاو ةالصلا مهيلع نيبرقملا ةكئالملاو نيلسرملاو ءايبنألا
 انإف انمحرا .نارفغلاو ةمحرلا مهيلع ناسحإب مهل نيعباتلاو نوضار كنع مهو مهنع تيضر نيذلا

 تنأ كنإ راربألا عم انفوتو انتاثيس انع رفكو انبونذ انل رفغاو نوفرتعم اياطخلاو ماثآلابو نوبنذم
 (57) .نيمركألا مركأ ايو نيمحارلا محرأ اي نيمآ نيمآ راتس نيبنذملا كدابع بويعلو رافغلا ميحرلا
 يتجاح يف يبر ىلإ كب تهجوت ينإ دمحم اي ةمحرلا يبن دمحم كيبنب كيلإ هجوتأو كلأسأ ينإ مهللا
 لوسرلا متاخلا حتافلا دمحم انديس ىلع ملسو لص مهللا (05) .يف هعفشف مهللا يل يضقتل هذه
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 اي كل نوكت ةالص هللا ماودب هللا تامولعم ددع هبابحأو هباحصأو هلآ ىلعو لماشلا ةمحرلا لماكلا

 لمعلا نم هعفنأ ملعلا نمو هلهسأ قيرطلا نمو هنسحأ قيفرلا نم هب كلأسأو ,ءادأ هقحلو ءاضر انبر

 كلأسن انإ مهللا (20) .هعسوأو هبيطأ قزرلا نمو هدغرأ شيعلا نمو هحسفأ ناكملا نمو هحلصأ

 أميمع اضرو لاوحألاو لاوقألا ف ًاقدصو لامعألا ف اصالخإ يفتقملا كلوسرو ىفطصملا كبيبحب

 روسلا لئاوأ هيلع توتحا امو نونكملا ردلاو نوصملا رسلاب كلأسأ ينإ مهللا (51) . ايسج ًاضيفو

 مخفألا يفصلاو مظعملا يبنلاو مسلطملا زنكلاو مظعألا مسالاب كلأسأو ءرهب لقعلل ّرس رس نم
 رصنلا انبحصت نأ مركألا هلكيه زورب ىلع مدقت نموأ هرون روهظ نع رخأت نم ىلع مدقلا نم مدقملاو

 نيحلاصلا كدابع نيع ةرق ىلع لص نيملاعلا بر اي نيمحارلا محرأ اي (017) .رفوألا ريسيتلاو رفظلاو
 يذلا ,عماحلا كرس رهظمو عماللا كرون دمحم انالوم ىلع لص مهللا (08) .نيمآ ههاجب انلبقتو

 هتقيقح رون نم ملاعلا روهظ تحتف يذلا .ناوألا هلالج ةجهبب تنيزو ناوكألا هلاجب تزّرط

 ترهظ ام وه الولو ,ميوقت نسحأ يف هضيف نم نسحلا روص ترهظف هتوبن رارسأب هلامك تمتخو
 الإ فئاخ الو يور الإ نآمظ الو عبش الإ عئاج هب كئاغتسا ام يذلا .ميمرلا مدعلا نم نيع ةروصل

 اي ينثغأف كدوج نئازخ نم ةعساولا كتمحر رطمتسأ كئثيغتسم نافل ينإو ثيغأ الإ نافل الو . نمأ

 بتو يل رفغا «بنذ هوفع ةمظعو هملح ءايربك بنج يف رهظي مل هوفعو هملح نيعب رظن اذإ نم اي نمحر
 نم انلعجاو هتارضح باب انل حتفا ىلغألا هرسو ىلعألا ههاجب مهللا (54) . ميرك اي ينع زواجتو يلع

 هقحب انعمسأ مهللا .دعصمو طبهم لك يف هب انققحو ,.دهشم لك يف هيدل انبرقو .هتاذ دوهش لهأ

 ههاجب مهللا . بارحملا ردص ىلإ ههاجب انلخدأو «بانحلا ميظع ههاجب انرصبو .«باطخلا ذيذل

 بيبحلاو ميظعلا لوسرلاو ميركلا يبنلا اذه هاجب مهللا )5١( . ميظع ضيفب هنم انمع ميركلا
 لهأ ةدئفأل هقربب فاطخلا هرون دوهشو ميقتسملا كقيرطو كليبس ىلإ ةيادهلا كلأسن ميخفلا
 زوفلاو همدق ىلع ةماقتسالا كلذب بلطن كيدي نيب ههاجب فقنو كيلع هب مهللا مسقنو ,فاطلألا

 تنصحت كب هللأ اي (57) . كيديو هيدي نيب انمقأ كيدل ههاجب مهللا )5١( .همرحب توملاو هرسب

 ماظعلا كئامسأب ميحر اي نمحر اي كلأسأ ينإ مهللا . ترجتسا ٍخكَي دمحم انديس كلوسرو كدبعبو
 مهتاحملو ردب لهأ ةحملب ينحملت نأ مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع كلسرو ماركلا هتكئالمو

 نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ (11) ا مهتاحفنب ينحفنتو

 ةيتوربجلا كرارسأ قاقشنال ًاببس هتلعج نم ىلع ملسو لص مهللا .٠ اهيلست اوملسو هيلع اولص اونمآ

 ةيدحأ ةتوقاي وهف ةيناذلا كرارسأ ةفيلخو ةينابرلا ةرضحلا نع ًابئان راصف ةينامحر لا كراونأ قالفناو

 كبيغ رارسأ نم ارسو كنع ًاباجح راص كنم كبف ,ةيلزألا كتافص رهظم نيعو ةيدمصلا كتاذ

 ههاجب مهللا كلأسنف ,«مطمطملا رخازلا رحبلاو مسلطملا زنكلا وهف كقلخ نم ريثك نع هب تبجح
 هرارسأب انحاورأو هراونأب انبولقو هلاوقأب انعامسأو هلاعفأب انبلاوق رمعت نأ كيلع هتماركبو كيدل
 يف انلامعأ متاوخو هلامج ايحم راونأب انراصبأو هتدهاشمب اننطاوبو هتلماعمب انرئارسو هلاوحأب انحابشأو

 كابقإ نم ةرذب انيلع نمي نأ ميظعلا هيبن هجو ةهاجوب هيل لسوتم ميركل هللا لأسأ (14) .هتاضرم

 ىظحتو ميعنلا تانجب هيدل زوفلل ًاببسو ميركلا ههجول ًاصلاخ انلمع لعجي نأو هلاضفأ نم ةطسبو
 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم ميركلا هجو ىلإ رظنلاب هجولا ةراضنب
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 املك هتيب لهأو هتيرذو هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا لصو .نيحلاصلاو
 نيذلا نم انلعجاو ةداعسلا ةمتاخب انل متا مهللا (15) .نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ

 انديس ىلع هللا ىلص ةدايسلا يوذ هبحصو هلاو ةعافشلا يذ دلي دمحم انديس هاجب ةدايزو ىنسحلا مه

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم

 نماثلا بابلا
 ءاضف ةيلب اهضعب وأ اهأرق نمو َيِكَع هب ءالضفلاو ءاملعلا تائاغتسا ُْق مظنلا نم درو اهيف

 ضعب نم اهتذخأ تاثاغتسالا هذه مظعمو هِي هب ةئاغتسالا ةكريب دوصقملا لوصح هل ىجري هتجاح

 . ةعومجملا يف سيل هنأب هيلع تهبن اهنم نكي مل امو ةيناهبنلا ةعومجملا دئاصق

 ةزمه ا ةيفاق

 : 5457 ةنس ىفوتملا يريصوبألا نيدلا فرش مامإلا لاق

 ءانثو هل حدم هيلع يم ا ااسقإ نمض يذلا مساقلاابأاي

 ءاوه نهتيتأ بونذ نم يداؤف نإ نامألا نامألا

 ءاعفشلاه ب تكسمتسا يذلا لس بحلاب كدادو نم تكسمت دف

 ءاجتلا كيلإ يلو لاحب ء وسلا ىنسمي نأ هللا ىبأو

 ءاضمر انداؤف يف اهدر. بأ ىتلا رومألل كانوجر دق
 ءاضنأ ىنغلا ىلإ انتم رقف ءاضنأ كيلإ انيتأو

 ءاوضنا كيدي ىدن نعاملام س 2افن تاجاح رودصلا يف توطناو

 ءاوأللا ىرولا دهجأ اذإ ث  ديغلاو ثوغفلاوه نمايانئغأف

 ءايوحلا فشكتو انع ة امغلا جرفت هب يذلا داوجحملاو

 ءامحرلا اهئانئبيأ نع تلهذ  اام اذإ نينمؤملاب امايحر اي

 ءاربلا هبنذ فوخ نم قف  دشأ اذإ نيبنذملا يفاعيفشاي

 ءايسحتسا يركنت نكلو يص اعلاوه ءاوس امو صاعل دج

 ءامذ كنم مامذلاب هل م ااد ام ةيانعلاب هكرادتو

 ءايوحلا هلاحب ا ترضأ اف وهلم ةثئاغتسا ىدهحلا ىبناي

 ءالج ليمجملا كركذ هلو بحم بلق بنذلاب ادصي فيك
 ءاد بلقلا يف كيلع ىفخي سيل (ايبيبط كنأو يتلع هذه
 ءاضتقا يهو كيلإ ىوكش يه  ىوكش كثب نأ روفلا نمو
 ءاوأبلا كل هب ىقبتوهلا نم  ىرتت كيلع  مالسف
 ءاقفك مالسلا كل هنم كر أيمغ اف كنم كيلع مالسو
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 تدم هلمحت كسملاك ةالصو

 للا دبع نم ةالصلا ماقأ ام

 ءالمألا كركذب ايحتل هل

 ءاسعو ةبرت ةلنم هب لس

 ءارث يدل نكي ىل اذإ ياو
 ءايشألا اهرب اتماقو هل

 : 5805” ةنس قوتملا لبنحلا يرصرصلا ىيحي مامالا لاقو

 ءابآلا ميرك اي
 طخ لع نوعو انل رخذ تنأ

 اريجم يفعضل نكو ينشثغأف
 النغم بهاوملاب هللا لصاو

 تداز تمل

 ءاسلاو هلضف ضرألا فرعت
 ءابآلا كب ًايماس ًافرش
 ءاسسي بيبللا هب نامز ب
 ءايقتألا هفاخت ماقم يف

 ءمعتلا كعبيربي اتمادو كك

 نم هنأ أطخ ةعومجملا يف تركذ دقو 407 ةنس ىوتملا ينميلا يعربلا ميحرلا دبع مامإلا لاقو
 : سماخلا نرقلا لهأ

 دبع توص كتاوعلا نبااي بجأ

 بوند نم كهاجب يىينكرادت
 لاح لك يف اأجلم يل نكو
 ىرخأو ايند انتمركأ نإف

 تءارت ام كبر ةالص كيلع

 ءالولا كل هيف بنذلا ريسأ

 ءاضفلا اهب قيضي رازوأو

 ءالئنلا هصقلت رحبلا سيلف

 8١/!: ةنس قوتملا يرصملا يطاريقلا نيدلا ناهرب خيشلا لاقو

 سرلا ديس اي هلإلا لوسر اي
 يرخذ كبح هلإآلا لوسر اي
 يذإالم تنأ هلإلا لوسر اي

 ءاد يبلقب ىدحلا ىبن اي

 يهاج كحيدم ىدهحلا يبن اي
 ميدق يلالض ىدملا يبن اي
 دبع ةوعد نيملاعلا ديس

 مكيدل ةاجنلا يجترأ لزأ ل

 يحارتجا حبق هانج حرج يأ

 يذاعمو مكبحب يذالمو

 احدم كلضف نيحداملا ملع

 ةالص كيلع ىدملا مامإ اي
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 يئاجتلا بيحرلا كباب ىلإ ىل
 ءايلمألا رئاخذ ىنفت نيح

 يئاود يىنثغت ' نإ هلم زع

 ءاوأللا كلاهم ىثخأ نيح

 ءادنتهالل ليبسلا كيدلو

 ءانع يف كلام فوخ نموه

 يئاجر بيحم ال نأ يئاجرو

 يئارتجاو ادمعت يمارتجاو

 يئاجتلاو مكابب يماصتعاو

 ءايكذألا حئارق يف نكي مل
 ءاسماللاو حبصلا ف مالسسو



 ىجاونلا نيدلا سمش لاقو

 بيرغ ينإ هلإلا
 ريقف  يإ هلآلا

 فافيعض ينإ هلإلا لوسر

 ينثكغت مل نإ هلإلا لوسر

 يذالمو يدعو يرخذ تن

 شحلا يف ةمايقلا موي يعيفشو

 اضفلا لماك اي لاونلا طيسب اي
 لسوتو ًارئاز تئج دق كل

 ضفلا عماج ايو ىرولا مامإاي
 ةالصو ةيحن ينم كل

 لوسر
 لوسر

 ام, .( .( .(

 *8694 ةئس قوتملا يرصملا يب

 ءايرغلا

 ءارقفلا

 ءافشلل دصقم تنأ ينفشاف

 يئاجتلانوكي ىرت نم ىلإف
 يئاجرو يتلمعو يئايغو

 ءاعفغشلا مركأ اي يل ءهكف رع

 ءاطعلاو ىدنلا رفاو ايو لس

 ءالألو كيدي ىودجب ات

 يئارق وهف وفعلاب لضفتو

 ءاسملاو هحبص ِق موي لك

 :ه ا/71/ ةنس يلو يبنلا دلوم يف اهلاق ةديصق نم ىطانرغلا كرمز نب هللا دبع وبأ لاقو

 هب قلعت مل نوكلاو ىفطصم اي

 نلا علطمو ّلجلا قحلارهظم اي

 مهيف عفشلملا قلخلاًاجلم اي

 ىضرلا عجتنمو ىضرملا ىسأ اي

 لمؤم ريخ تنأو كيلإوكشأ
 اعرضت كيلإ يدي تددم ينإ

 امنإف كيلإ صلخأ مل تنك نإ

 ءاشنإلاو قلخلا يديأ دعب نم

 ءاوضألا عطاسلا ىينسلا رو

 ءايحألاو تاومألا ةمحر اي

 ءافعضلاو ماتيألا ىساومو

 يئاود كيدي يفو بونذلا ءاد

 يئاجر بيخي نأ الكو اشاح
 يئادنو ىيتبحم كيلإ تصلخ

 : 86 7 ةنس قوتملا ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاقو

 اياريلا ريخ اي هللا  ىبن

 بهذإ يلع نب دمحأ اي لقفقف

 ءاضقلا لصف يقتأ كهاجب

 ءاقش 3 ميعنلا راد ىلإ

 ءاسملا يو حابصلا 5 ةالص

 :81/ ةنس ىفوتملا يرصملا يروصنملا باهشلا لاقو

 نك هللا دنع ءاعفشلامظعأاي

 اهب وجرأ ةريخذ ريخ تنألف
 ءاعفشلا مظعأ اي ًاعفاش يل
 ءارسلاب ءارضلا نم الدب

 : 477" ةنس قوتملا يكملا يمزمزلا يلع نب زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 لخلامظعأايهلإلا بيبح اي

557 

 ءابتجاو ةعفرو ًاصاصتخا ى



 نم اي ريخلاو لاونلا ريثك اي
 اتحاف كسمأ طقامًامامغاي
 هيدل نم اي لاحرلا طحم اي

 ايحملا ليمج اي كايحمب
 يئاجتلا كيلإ ىمحلاعينماي
 يدوجو تلاحأ ةلاح ىكتشأ

 ىردأ تنأاه بولقلا هبيبط 50 اي

 ىماقس دوعتول كنمةحل

 تفطأل بمجتول كنمةحفن
 الإ ىرسكل ًارباج دجأ ىل
 ريخل لوئثي ىجتلملا هب نم
 اذيع اأئايغ ةحمل ةحفن
 بحر كباب حوسو ًاعرذ تقض

 ينتلع نويدلا نم مومه مك
 ينأ ريغ اهلمح دنع تلقث

 ينيع بصن بلطم لك يف تنأ

 جرف بركلا هيحب لج اي

 ىجرملا تنأ بوطسخلا ىجرم اي

 هللا مسقأ يذلا مساقلاابأاي

 هيديب يذلا مساقلا ابأ اي

 [سق راص دق فيعضلا يمسق نإ

 يضيرق لمشاو يانم ينللنأف

 ام اذإ طارصلا ىلع يزجأو

 تزاو نيزاوملا اذإ يذالم اي

 حصلا ترياطت اذإ يذدايع اي

 رومأ باسحلا موي يل تدبو
 وألا ام دنع يمئاوق تولتو

 يعور ده يتفيخ نم ينامأاي
 مشلا بهل اند اذإ ىئايغ اي
 عردو كانه ةنجا يل تنأ

 دبع ةوعد بانجلا زيزع اي
 ينظ بيحمت ال نأ يىنظ كيف
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 ءاطع دوجولا يف ضاف هدوج

 ءاقستسا هفيغ راردإل ج

 ءاشي نأ ىسع ام هيجرل

 ءاوسألا ًاردنو ىفوتن

 ءاحل هئنم تدجو ام ىنع نم

 ءاكشإلا ىرت ال يهو امدع

 ءادلا يفصو لبق نم يئاودب

 ءافشلادوعت نأ لبق تلجع

 ءافطإ امل دجأ مل ةقرح

 ءايميكلاو ريسك إلا داجأ نم

 ءاسعس هسأتبا دوعيو

 ءانث اياوج ةبذح ةفطع

 ءاينغألاو نيرتقملا عسي

 ءاسم حابص اهركف ف انأ

 ءافقو وأ امل ًاعضو وجرأ كب

 ءاجتلا كاوس ىلإ يل ىرأ ال

 ءامغلا فشكاو بلقلا ةبرك

 ءاجرلا بوطخلا ءىجرست امدنع

 ءن؛اظعلا مئاظعلل ًادصاق

 ءاجرتسا ددجيي سأي دعب

 ءاليإلا دكأ نيح

 ءاطعلا دابعلا يف هللا مسق

 ءانثلا كيف تمظن ذم ًارفاو
 ءانسلا ضيرقلاوسكي لوبقب
 ءاجن ال نأ زاوجلا لوه حاص

 ءابهلا يزاوي ال وهو يلمع
 ءاروو ةرسيو انيمي ف

 ىئانتو اهباسح ىينع لض
 ءالشأ يتدعر نم تراص لاص

 ءاورعلا هب ىرغأ يعور نإ
 ءاسضمرلا اهماعل ىكذأو نس

 ءالولا قحتسي قرلا يف كل



 : 11١ ةنس اهبذه يتلا هتايرتو ىدحإ يف يدادغبلا يرتولا نيدلا دجم لاقو

 يتلزب ترهظ تلقت لجر انأ

 ىتم ىلإ يرمع عاض ينرجأ ينثغأ

 عفاش كبانج نم يل نكي ىل اذإ

 ًاجليو عيفشلل ىوأي لز نمو

 ةئاعبرأ وحن يهو هتيزمه يف ىلاعت هللا همحر يقشمدلا يتولخلا بويأ خيشلا افصلا وبأ لاقو

 : ةيناهبنلا يتعومجم يف تسيلو تيب

 لسوت نم اي هلإلا لوسر اي
 قدص ناوخإو

 شع طبخ هكاردتسا ىف طباخ

 الإاو .لوبقلاب  هكرادتف

 فالت لبق بوسنملا فالتو

 هل بحصبو

 ءايبنألابو هب يبرل تل
 ءايلوألا نم مهدعب اوتأ دق

 ءابو ءاحب اهفيفخت مار

 ءارولا هجو مامألا يف ىري ءاو
 ءاوهألا ةوه ف واه وهف

 ءاطعملا كدوج بوسحخ وههو

 : ةعومجملا يف تسيلو .يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا هللاب فراعلا لاقو

 نمايو ماركلا لسرلا لجأ اي
 مسج ىلاوعلاو نيعلا كنإ

 تنادت كنع نولسرملا اذإو
 تذال كهاجب  ةمأ اميأ

 ءامدقلا هلضفل انتدسح

 ءاضعأ ىرولاو حورلا لب ل

 ءايبنألا كيقر ىقرت افيك

 ءاهفسلا هلوقي ام تنمأ

 : ةعومجملا يف تسيلو . ى  اعت هللا همحر يبلحلا يلامجلا دمحم خيشلا لاقو

 ىعيفش اي ثعغأ ثفغأ كردأ كردأ

 يئاجراي يدصقماي يذاعماي

 ءاضرلاب دحو فطعاو يبر كدللنع

 تنأو

 يف اهركذل ةبسانملا تضتقا اهنم تايبأ ضعب رركت نإو اهعمجأب انه اهتمتاخ تركذ دقو . لك (ءايبنألا

 :باتكلا اذه ةمدقم نم لوألا مسقلا رخآ

 دوج رحب اي نيملاعلا ديس

 اط دق كحدمب ةبيط هذه
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 ءايخحخسألا هئاخس نم ةرطق

 ءاشنأالاو داشنأإلا باطو اتب

 ءارذعلا ةتنيدملا يهف كنم



 حرص تيبلاو سيقلب ىنعم لك

 مامإ خيش رثإب اهيف ترس
 لا نأو ىلصملا نأ

 يبنغ ءانث نعو ىنع تنأ

 يحيرأ ديس تنأ امهنإ

 اسح كحدمب نكأ مل اذإو

 داعس لاقل بعك اهآر ول

 ؤمفك كريغ ماركلا يف املام

 ام ىوس عيفرلا كردق دزت مل

 اك نإ ةيمحلا كفاصوأ ىه
 مهم حدملا قباس كيردأ انأ

 ايلع أادبم يريغل لوصو ال

 حأ اي دمحم اي دمحلا كلف

 ريخ لك يف مانألا ىكزأ تنأ

 نكل ءامسعن نينثشملا ءانث يف

 اضعب ضعبلا كحادممهحازي مل

 احدم كيف مهاوعد بيجعو

 سلا يرسي نيح هداشنإ مهنم ناك

 رفسب تحدمول نأ يداقتعاو

 ال كلضف ريزغ نم ىوحام
 ول (ك يحيدم يف كيف يلشم

 نكلو هنم هتأر

 ايخس ًاحمس كيردأ نأ ريغ

 واعد ينتعد بح | يعاودو

 ايام لك يفكيلإ يجايتحاو

 ءاد لك يبلافو يبلقبو

 حدم ريخ ىلع اذه ينادحف

 ءاضق تحنم امن ليلقل

 ينعي ملول عيطتسأ نكأ م
 ًاعيفش يل نكو فطعاو لبقتف

 ٍينامز نم  يرتعو يرجأو

 يبس حبلبو

 ام تفصو
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 ءانبلا جاجزلا ال ردلا نمو
 ءارعشلا هقبسب ترقأ دق

 ءالتعا ءانثلاب كالعل ام

 ءافمتحا نيحداملب ىلبق كل

 ءادوس اهئامإ نم ةمأ

 ءافكإلاو ءافكألا اهلع ناب

 ءاهبلا اهانس نم سمشلا يف داز

 ءاوس هنكت ل وأ اديصق تن

 ءاغلبلا كحيدم يف تغلاب

 ءاقترا دعب لوقعلل امو ك

 ءارطإ لضاف لك يف وه
 ءاسألا ددعت' مهم كل

 ءانثلاو دماح لك نم دم

 ءاكزلا ءاج كنم نيكزملل

 ءمعنلا مهيلع تناك كنم

 ءالد نوحداملو رحب تنأ

 ءالمأالاو دادمألا هيف كلنم

 ءاشنإلا ًاشنين مهيف رس

 ءاسلاو اهلك ضرألا هضرع

 ءاكر راحب نم زاح ام لثم

 ءاشمع ةرذ شرعلا فصو

 ءالعلا كتم ولعلا هنم قاف

 ءانثلا كيف كيضريًايبرع
 ءالهش امل امو ينم يفه

 ءافشلا تنأ ت ثناو يحور فش

 ءانذحلا معن حاورألا اا ره

 ءاضتفقا ريثكللو ينم وه

 ءانسح ةريسسو رس كنم

 ءاعفشلا كلضف جاتحمت موي

 ءايهد اهلك هيهاودف



 لق امك نيبملا نيدلا هيف داع
 لا رطحم نأ لبق هكرانتف

 هاوقف ةهلشب مركتو

 كارتشا هاذأ يف كرشلل راص
 يدلا لع لطتسا لهج وبأ مك

 لولس نبا هبايث يف مكلو
 مهنم نولت نمب يرارتغا ام

 مييدل موق ضغب يف يحايتراو
 الو نامزلا مهيلاوأ ال

 اوددع الل نمحرلا يناري ال

 مل نمو تيضر نم هللا يضر
 يل لقو حمساو هللاب ينع ضراف
 مكيدل نوكأ نأ زوفلا نمو

 يرعش هللا لبقي له يرعش تيل
 يلوبقو هلوبق وجرأ كب

 تناكف يلبق حادملا تزجأ دق

 فن هب بيطت امب ينزجأف
 يرعش ردق الو يردق يغبأ تسل

 ايندو ىينيد حالص يبسحبو

 ءابرغ هلهأو ًاييرغ تن
 ءايعإلا هسم مويلاف راطخأ
 ءاخرتسا دئادشلاب اهلان

 ءافتنا هنع قافلئذل ام نيح

 ءالهجلا هب ترزأ اذ مكو نع
 ءالس هقافنت نم هكاش
 ءاطقرلا رشأ يعافألاو

 ءافصلا 5 ف لق نإو كل

 ءاضغب ىرولا يديس اي كل
 ءايلوأ قراش ا رذ ام يل

 اوؤاسأ مأ اولنسحأ كيداعأل

 ءارب هلم هللاف هنع ضرت

 ءاطخلا اهأ كالئلبق دق
 ءاوثلا ينم لمي ال ًايواث

 ءاير يلكو بجع يعيمجو

 ءاجرلا بيخي نلو لضف ضحنم

 ءانغتسا هل ىرولا عيمج نع

 ءامركلا كب ىدتقاو ةئس

 ءطعمايحمساي ًالضف كس
 ءاطعلا نوكي ىطعملا دوج ردف

 ءافتكا هيف ماتخلا نسحو ي
 ءاسشتو | ةرثك  ءاش  اهك هللا نم ىقبتةالصلاكيلعف
 ءانف هيردعي ال ردف كر دق ىلع 0 مالسلا كيلع بسك و

 ءالو هيف معيمجلل ٌنسمو حاس حصلاو كلا ءايلوألا ىللعو

 ءانثلاو هلك دمحلا هلو ًاحدم كل ىرولا يف هللا ىفت ام

 ١١/: ةنس ىفوتملا يدوكملا نمحرلا دبع مامإلا لاق

 الدلا هدكت ' دروب رفظي همأ نم يذلا ضوحلا بحاصاي

 العو دجمب لك نع هماثآ هب تأن بنذم ف ىرت اذام
 ىوهلا يغ ىرتشاو يلاعملا عاب
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 ىدهحلا لبس اندلا يف عاضأ مكف

 أرمأ ينغي ال مويًاعيفش نكف

 ةمورأ نم راتخملاب بر اي
 ىمتلا راخف لك هل نمو

 يف كنم فطلب ننماو يديب يذح

 هتينتجاام كنموفعب يلرفغاو

 ةبوت يل بهو يبلق ئدص لجأو

 ايجار كاوسل يفلأ تسلف

 لآو انمحت محراو

 ادبأ ىرتت كنم ةالص لصو

 ستيب

 ابصنا يغ ٌىوهلا يف عاطأ مكو

 ىوحامواندلالام:نممضام
 اكز دق لصأ لك ابنع رصق

 ىدتفا يبن لك هب نمو

 اضرلاب يل دجو يانيدو ينيد
 العلا براي تاللزلا نع حفصاو

 اسق دق بلق ماثآ اهب وحمأ

 يجتري يمحلإ اي كاوس نمو
 يمتنلا ماركلا رغلا هبحصو

 ابصلا ضورلا لع تبهام هيلع

 : ٠١48 ةنس قوتملا يرصملا يجافخلا باهشلا لاقو

 هبحس نم ءالعلل ءاس ايف

 هنظ موجر نإ باهشلل له

 يلمأ ذالم اي كاوس يىل نم

 نم كايح ام هللا كيلع لص

 ىنغو ةفعلل ادوج رطمي

 اجتلم كاوس افوخ تسجوت

 ىكتشم ىدعتو يرهد راج نإ

 ابملا عفري سمشلا رون نإف
 افخ قراب ناسل ايحلا بحس

 : ١١1١ ةنس ىفوتملا رثألا ةصالخ بحاص يبحملا نيدلا نيمأ لاقو

 نمو رشحلا يفعفشي نمريخاب
 عفشم ال مويًاعيفش يل نك

 هتينج امل فوخلا مظع دق

 للكوت ىوس رذع يل سيلو
 هدوج ضيف عاض بونذلا الول
 الك لالجلا وو كيلع ىلص

 ةيفاق

 ليقتسم ةوعد هللا لوسر

 هيلع تقاض يذلا بنذللو

 ًاحادتما كبهاوم هتضاقت
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 اجتلا هبابل دصاق حلفأ

 ىطل نم نيفئاخلا يجني كاوس

 ىجري نيمركآلا دنع وفعلاو
 ىصع نمل هوفع ريثكلا ىلع
 اعفشلا نيب ككضف نبي ىلو

 السو صلحخحمل كيلع لىللص

 ءابلا

 بويه هرطاخ ريصقتلا نم

 بولت ةبئان لكلو هب
 بيحر اهبناجو ايندلا هب

 بوهولا حدملاب سانلا ىلوأو



 باحس تراس ام هللا ةالص

 : ًاضيأ يريصوبألا مامإلا لاقو

 حج الك يذلا يداهللا دمحأ

 : يعربلا مامإلا لاقو

 انب تمر ضيرعلا هأاجلا بحاص ىلإ

 اضرلاو ةماركلا حوسحبب تطحو

 يذلا دهشملاو ءارضخلا ةحاسلا ىلع
 يننإف بيبحلا كاذ ىلع مالس.

 ةمحر ةرظن هللا لوسر اي ,.ىسع

 انبونذو انرازو تمظع دقف

 اننيد بابسأ مايألا تعطقو
 امو انئتالز نافوط انب طاحأ

 انقاع ةرايزلاب انممصه ام اذإ

 دعو دجو حفصا كب انلسوت كيلإ
 ضراع رد ام هللا كيلع ىلصو

 : يرصرصلا ىيحي يحي مامإلا لاقو

 اتفم ةلاسرلا متاخ دمحم

 هعفنأ ىمسولا هنم ثيغفلاك

 مهب دالبلا ريحت امل ادبأ

 مهبح نمحرلا ءايلوأ مه

 اأجتم دابعلل مهروبقأ

 :ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 بيثكلاو ةمارو دجن ىه

 كيتاهو تدب دورزو
 حال كارألا قىيقهعو

 اليل روغلا نم ةمسن ترسو

 هيفو
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 ايس يس عسسل ىولو اسرامو كيلع

 اباخف جار طق هاجر ام

 بلطم كتاوعلا نبا يفاهل مومه*

 بقرتي افئاخ ليلذ ماقم
 بهوت مراكملاهنم ديس ىدل

 هاهحربي يبنلا راوزب داكي

 برطأو نحأ يدعب ىلع هيلإ
 بجحت سيل ةوعد الو انيلإ
 بلسي نيدلاو فورعملاركني هب
 بجوي ةماركلل ائيش تأن مو

 ببستملاأ جلي مكيلإ نكلو

 بتئجتلاوافحملا الانع كداعب

 بكوك قئارطلا عبسلا يف حالامو

 بتكلا

 ثيدحلا نم بلتحي يضر

 بونلا هباهمت زرح ءرملل

 بوعشو دهعمو تابفو

 بيحنو



 بانجب ذلو عسفخاو للذتو

 عضخمو ةهبحب كسقكتو

 لسوتو _هدنع هللا لسو

 يىل نمف ليلعلا انأ يئانعاو

 عتتم بر اي هيلإ ىقوش داز
 قافر كامح ىلإ ينتقبس

 ًابيرغ رايدلا ىلع ٍينوفلخ
 بونذ بيبحلا نع ينتقفوع

 اثيغم يل نك هلآلا لوسر اي

 ينثفأف يتيغبو يلؤس تنأ
 ينرجأ يمشاهحلاب يهلإ اي

 : يرتولا نيدلا دحم مامالا لاقو

 يتقافب يرقفب يسالفإب يلذب

 ىروسلا بسوسح اذإ ينكردأ كب كمهاجب

 : يبلحلا دومحم باهشلا لاقو

 دمحم هاجب ىينحماس بر ايف

 ىرولا قلاخ اي كوجرأ يدي تددم
 سيأب ةايحلا حور نم انأ امو

 دمح عيفشلاو يلملإ يذالم

 ابصلا تبهام هلل هيلع لصو

 يسلدنألا بيطنخلا نب نيدلا ناسل لاقو

 هناكم نيكملا لسرلامتاخ ايأ

 هنإو وجرت هللا دعب كهاجو
 اضفلا بيط ام هللا ةالص كيلع
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 بيثكلا رايدلا نم وندي م

 بيبحلا اذهو ةبيط هذه

 بيضقلاو اوللاو رخفلا هلو

 بيطي ماقملا هب ماقم يف

 بيسحملا معنف هب بسحتو

 بوتأ يلعل هوحن مكعم

 بوطخو ةرارح يبلقبو

 بيصن مهعم نوكي يل ىرتأ
 بيرغلا ىنعملا انأ ءاكب اذ
 بوذي ابنم مسجلاف ينتقثوأ

 بوئي يبلق لعل يرومأ يف
 بورح ىبفن نيبو ينيب راث

 بنذأ يرسم لوط ادبع تنكولو

 ابساحم تيعد نإ يرسخف الإو

 ابئاغرلا يطعي قلخلا بر ريغ نمو
 ابلاطملا هلإلاوفع نم غلبأس

 ابغارو هيلإ ابوغرم يبسحف
 ايقاوشلا موجنلا ليللا علطأ امو
 ابئاوذ ناب فاطعأ ىلع تزرهو

 :ا/ال5 ةنس قوتملا

 بيغر  ءافولاب ءىلفم ظحل



 :بيطخلا نب نيدلا ناسل ذيمالت دحأ ىسلدنألا ةيطع نب دمحم وبأ ىضاقلا لاقو

 بلطم كامحر دعب يلام يهإ
 هنإو ففيرشلا ريقلا ةرور قىوس

 بلاطملا ىنسسأ دشرلا نيعب هارأ

 بئاكرلا يداح ناعظألا قفارامو

 : يطانرغلا يسلدنألا يناسغلا ىيحي نب دمحم مساقلا وبأ لاقو

 ادبأ ىهتني ال ىفطصلملا دماحت

 انعسوي نيرادلاب لفكت لضف

 ايح بوص هللا تاولص نم هايح

 هيساح رطقلاّدعي له اهدادعت

 هبئارغ اهتلجو يناوقلا هب
 هبئاجن يكازلا هربق ىلإ ىدحت

 ةعارض ماركلا لسرلاديس اي

 ىنملاو كبانج نع يبونذ تقاع
 اهبوجرأ يتلا كتعافش يل به
 ءىرمال تحيتأ نإو ةجنلا نإ
 يتباجإب اقثاو كتوعد ينإ
 ةروز يلايللا ىنغلبت له اي

 اهب يصالخإب يتايطخ وحمأ

 بوذك لكب ىنبللعت اهيف

 بيج ريخو وعدم ريخ اب

 يبونذ رصأو يرازوأ طحأو

 :ةعومجملا يف تسيلو .يلحلا نيدلا يفص لاقو

 اجرحمل هل لعيب هللا لس

 بستكي ام لوه نم صلحمي
 بسن _هيلإ امم هللا ىلإ

 يجافخلا باهشلا هركذ امك ريبكلا يركبلا دمحم يديس نبا يركبلا بهاوملا وبأ يديس لاقو
 اهتلقنو بهاوملا يبأ هنبال ال هل ةبوسنم روكذملا يركبلا دمحم يديس ناويد يف اهتيأرو [ةناحيرلا] يف

 : ةعومجملا يف تسيلو [نيرادلا ةداعس] نم

 لحأألا عرشملا اذهو

 انالوم باب اذهو
 ىللعألا هرس اذهو
 ومأملاو لؤسلا اذهو
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 بذعألا لبنملا اذهو
 بيصطألا دروملا اذهو
 بجعألا هتيب اذهو

 برقألا هحتف اذهو
 برأملاو دوصقملاو 3



 هترضح حولا يف نمو
 هتزع ءات ف نمو

 لسرلا ةباصع لام

 هرصبأ نيعلاب نمو

 تمظع ةراع ىنلقأ

 ينصصخو يبنصلخو

 يهاج ف تنأ يل لقو

 : يبلحلا يبابلا ىفطصم خيشلا لاقو

 ىضم ام مظاعت نم ًاعرذ تقض نإو
 يذلا متاخملا حتافلا بناجب ذلو

 هدانف هيذجان ىدبأ بطخلا اذإ

 البلا مفدي هب ىمغلا فشكت هب

 اعراض ءاج دق هللا لوسر كيلإ

 ىدتغاف لوحلاهناخ بونذ قيرغ

 بلاغ فوخلاف بذعلا ليحم بونذ

 اننإف ماقملا دومحم تمف اذإ

 انعايض هيجولا هاحلا عم ىضرتأ

 ىري نأب ضيرعلا ضرعلا عم ىضرتأ
 ةباصع رامذلا يماح اي لذحمأ

 السم ىرتت هللا ةلص كيلع
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 بلطملاو  رسلا ربك | ر

 بتكت هرس مئادب
 بطخت ىبنلا تامارم

 بهذملا اهزارط ماركلا

 برق دق  هالبم هل

 بنطأ ا ولو هتحدمب
 بهذملا يب قاض ينإف
 بلسأ ال هنم رسب

 بهذأ هل نم  الإو

 بلغي ال هرصتت (نمف

 برهملا كل يبنذ نمف

 بحرأوفعلاف هللاوفع سنتالف

 بفقرتملا افئاخلا نئثمطي هب

 بدني تالملا يف راج ريخ دجت

 برجملا بوطخلا قفايرتوهف هب
 بأري عدصلا هب ىفشتسي ءادذلا هب

 بنذم ةلاقالاوجري ةرثع وخأ

 بجحي كباب ريغ نم هبلاطو
 بلجت كيعاسم نع الإ هللا نم

 بسريو وفطي جاومألا مطتلمب
 بلغأ كبانج يف يئاجر نكلو
 بحرأ يهفانب ىمظعلا كتءافش
 بيحملانم سيل نأ ةقئث ىلع

 بذعمانيفو ىصرت نأ كاشاحو

 بسنن كباب باتعأ ىلإ نحنو
 بذعن نحو ادومحم كماقم

 بهذم هلئعاه ام تناد كيدب

 بيص لهتناام باحصألاو لآلا عم



 : ليمك نبا لاقو

 قلتعمل ممظعل اةلجنلا بيحاص اي

 تعلط ام شرعلا هلإ كيلع لص
 : يملبانلا ينغلا دبع خيشلا يديس لاقو

 نمو لوسرلا هط اي نوكلا ةجهب اي
 مهعمجأ لسرلاو ءايبنألا ديس اي

 تشطب يذلا دبعلا كنيكسم كوعدي

 هتجهمب تدوأ ةبرك هل فشكاف

 انتدش جيرفت يف كانوعد امو

 ىللمأاي دوجلاو اطعلا باب تنأو

 ةمركت كادهأ يذلا كيلع لص

 برألاو لوسلا تنأو يدصف تنأف

 بجتحي مث مجن حالامو سمش

 بعتلاو مهلاانع لاز هب نم اي

 بئتكم بلقلاو هب دابعلا يديأ

 بركلا هب انع تفشك نمريخاي

 ببس اهجيرفت ف كنأل الإ

 ببي ىدملا لوط ىلع هلإلا كب

 بجي ام مايألا كب ىضقن : قلخلل

 : يسلبانلا فراعلا قيدص ماشلا يف ةيشيوردلا مامإ يدفصلا دمحأ خيشلا لاقو

 بحتني نايصعلاو بنذلاب ءاج نم ثغأ ماحزلا موي يف قلخلا عفاش اي
 اوبطخ اهلك يلاعملل نم لآلاو

 دلك يبنلا هترايز نيح ١117/7 ةنس قوتملا يرصملا يواربشلا هللا دبع خيشلا لاقو

 ىفطصملا اذه قاوشألا اخأ اي
 هتبرت نم قامألا لحكاو

 لهتباو عرضتو للذتو
 هاج نم رحخاز رحب وهف
 ىفطصملا هج لثم هاج يأ

 هلا لوسر اي
 ةليح يلام هللا يبن اي

 اجر كيف يلو بركلا مظع

 نم شرعلا هلإ اي ينثغأو
 دقلف يل يقب ام كرادتو

 هل كاوكش كثب بحتناو

 بصنلا عيمج كنع يللجني

 بلطاو  ينامألا يف عصسوتو

 بلطم ىنسأب زاف ابلاط
 بسسجملا زنك فورعملا ندعم

 بنذملا لوبق دوحلا نمو

 يبرك جرف ابر اي هيف
 يب بعلت ىوهحلا يف ءوس سفن
 بعللاو ىوهحلا يف يرمع عاض

 ةكم يف ىوتملا ةفاي يتفم يناجدلا نيسح خيشلا يديس هللاب فراعلا يخياشم ضعب خيش لاقو

 هنبا ينربخأ مث ,ةعومجملا يف اذك اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا راوجب نوفدملا ١574 ةئس ةفرشملا

 هنأ ةفرشملا ةكم يف هتافو موي هعم ناكو ؛تاداعسلا وبأ دمحم خيشلا لماكلا لضافلا لماعلا ملاعلا
 : ١717/5 ةنس يفوت



 يبهجو تهجو هللا لوسر كيلإ

 ييكلمب ءايفصألااهيف محازأ

 : ١797 ةنس قوتملا يتوريبلا سنألا يدنفأ رمع خيشلا لضافلا انبحاص لاقو

 ىرولا مركأ اي هللا لوسر اي الأ

 يبهاذم تقاض هللا بيبحاي الأ

 بهذم يل هبح نماي هللا ىلع

 بيخي اشثاح كيف ليمج ينظو

 برهم كباب بحر الإ يلامو

 : يناثلا تيبلل ًانمضم هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا باتكلا اذه عماج لاقو

 بركلاه ب تحازناو رصنلا قأ الإ هب ترجتساف ٍينامز اموي راج ام

 بلطلا يهتلي ىجرملا اذه دلعف

 ءاتلا ةيئاق

 : يعربلا ميحرلا دبع يديس لاق

 تاألتما يذلا قلخلاديس دمحم

 هفطاوعوجري يذلا بيبحلا كاذ

 ةضعم لك جرف يالوم يالوم
 امرك ينتدوع امي يلع دعو
 ةمركت.كنم يل بهو يام عسنماو

 يديب يديس اي ذخو لع فطعاو

 ام دمحم اي يهلإ كيلع لص
 : يدادغبلا يرتولا نيدلا دحجم لاقو

 دمحأ ه جو لب ردبلاانلاقف يدبت

 هبحب كيلإ يبر اي تلسوت

 تاومسلا عيسلاو ضرألا هرون نم

 تاومأو ءايحأ قلقلا هربو

 تايطخلا يرهظ تلقئثأ دقف ىنع

 تاداع كنلنمريخب يل ترج مكف

 تاريخو دلحخن هبهاوم نماي
 تامهملا تاللملا ىنبتهد اذإ

 تامالع ردب نم كرونل تحال

 ةكم 1 قيقعل 2 ١ نيب انل لجن

 يتيوت لبقتو يتالز رفغتل

 ميجلا ةيفاق

 : ةعومجملا يف تسيلو «ةجرفنملا هتديصق يف يلازغلا مامإلا لاق

 ىلجعسف هبو يذلف هبو

 اودهع امب هلل اوفو
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 يجعف هل كالوم الإ

 يجلف همراكم بابلو

 يجهتبت يك يطسبنت يك
 جرسلاك سدنحلا ْق اوحضأ

 جهملو سفنألا عيب نم

 ١8 م/قحلا دهاوش



 هتباحصو يدامللا مهو

 مهو ءاعرجلا اولكس موق

 هتمللظو نوكلل اوؤاج

 مهفحي  رصنلا  لاز ام

 اعف مالسأإلا اورصن ىح

 ىلع ابرلا ىلص ءهيعف

 هتفيلخ قيذصلا ىلعو
 ادلا ديهسصض تاثع ىلعو

 احلا لاحو لاملا لام ام
 مهلابو مم بار اي

 انل صالخالا ركذ لعجاو

 اهقاوخب يلمع متخاو

 جرأللا رطعلاو ةبترلا وذ
 جرعنمو | ءاعرجلا فرش
 ىجد كرشلا مالظو مص

 جهبلاب ريح | ةملظلاو

 يجن لقكو قورافلا اذكو

 جردلا لعأ امسو يفو ر

 يجش لقكو جاوزألا اذك د

 جلدلا ف رئاسلا راسو ل

 جرفلا اذ اي ابق ييحي

 يجن رشح ا ف أادغ نوكأل

 ةروهشملا ةجرفنملا هتديصق رخآ يف ىيشرقلا يسلدنألا دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ مامإلا لاقو

 : ةعومجملا يف تسيلو [نيرادلا ةداعس] نم اهتلقن

 يدهملا ىلع هللا تاولص

 هتريس 2 ركب يبأو
 هتماركو صفح يبأو

 نيرونلا يذ ورمع يبأ و

 اذإ ملعلا ف نسسح وأو

 امهمأو نيطبسلا ىلعو

 مهتمجب باحصألا ىلعو

 مهلابو مهب بر اي

 : يملدنألا رباج نب نيدلا سمش لاقو

 دمحم راد ترصبأ نشل [اسق

 هل امرك ابسرتب نرفعأل

 صلخحم دبيع ءاعد نوعدألو

 هبابل فيعضلا أجل اذإ نم اي
 اهلك مئاظعلاو يبونذ تمظع

 يننإ ينثغأ يديب يديس ذخ

 يتلا كتعافشالإ يذقنم نم

 ىجدلا عدصام هللا كيلع لص

 فمع

 جسهتلا ىلإ سانلا يداملا

 جهللا هتلاقم ناسلو

 جلخلا ةيراس ةصق | يف

 جهبلا ايحتسملا ييحتسلا

 جلخلا هبئاحسب ىاو
 جلف مه لآلا عسيصجو

 جهملا عم لاومألا اولذب

 جرفلابو رصنلاب لجع

 اجهبم ىنعم هائغم نم تدهشو

 ىجترملا تنأ نينوكلاديساي

 اجرفت نأ يجترن كخهج ميظعب

 اججأت ميحجحلا بهل اذإ يجنت

 اجلبتو هؤوض ًالذلت حبص



 ايو مانألا ىكزأ اي قلل مركأاي

 ىظل رمج بشام اذإ ًاعيفش يل نك

 جهبنم قىحلا ا يبن وأ

 : ةعومجملا يف تسيلو هللا هقحر يسلبانلا فراعلا لاقو

 اجرفلا لسراف تقاض لسرلا فرشأاي

 هلزنم بللققلا يف يذلا بيبحلا تنأ

 ةيداح لك 2 انؤوؤجلم تنأو

 انب عيفشلاو انيلإ لوسرلا تنأ

 ممأ ىلع ارق انكضف تنأو

 تقلخ دق كالفألاام كالول كالول

 هل نامزلاوكشأ نم لسرلا فرشأاي

 انب بونذلا لاقثأ لسرلا فرشأ اي

 هب ٌرضأ قاتشم لسرلافرشأاي

 ًادنس نكو انوع ينغلا دبعل نكف

 دقف ماحزلا موياعفاش هل نكو

 الب كيلع انالوم ملسو ىلص

 اجرا فلأ ترمضأدق كل يىئننإف

 اجهملا كلمتست هتبحم نمو

 اجن دوجولا رساي كل يجتلي نم
 اجهولا ٍلطصن نأ نم ةمايقلا موي
 اجرحملاو رصالا تعفرانعو تضم

 اجه مهلك اوناك كالول سانلاو

 اجر نامزلا بطخ اذإ يل نكت ل نإ
 اججللا طبخن انتكرت دقو تدوأ

 اجهو ىونلاب ىبساقو داعبلا لوط
 اجلو دق مالسإلا ىمح يف هنإف

 اجهل ىرولا نيبام كحدمب ىحضأ

 ىجد لازو حبص قىأ ام ةيابن

 :ةعومجملا يف تسيلو .ًاضيأ يسلبانلا فراعلا لاقو

 امركلا مركأ اياعفشلا ديس اي

 حرطم باتعألا لع دبع كوجري
 امل تنأ هللا وسر اي ثغأ ثغأ

 اهب سينأ ال ضراأب ينلمجت ال
 يفحص ىرت موي يف يعيفش نكو
 هب تبوث دق ريقل تنح قونلا

 احرم يب ديبلا ىوطت سيعلا ىرأ ىتم
 ىدل ءاجرلا لامحأ طح نم باخ ام

 ةيجاد ءاليهب يف كتركذ امو
 لفتخحم قالمإلا عم ميركلا نإ

 هبهاوم رحب يف باترت فيكف

 هدي يف قازرلا ىلاخلا نئازخ
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 ىجش لك ثوغايامحرلا فأرأاي

 جدولا لع تقاض دق بطخلا ةدقعف

 جهو يفو نار يف بلقلا اهبركب
 يجبلت تلقثأ بولذب ةروشنم

 جه مل كاوثم ىلإ بلق رذع ام
 يجرعنم ءاحيفلا ةضورلا رظنأو

 جرفلا حيفألا عيفرلا بانجلا كاذ
 جلي مل بابلا اذه ريغ نم هاتأ

 جرفلاب بطخلا حبص سفنت الإ
 جوحلانمهيجار باناملكب
 جرشلا للحلم اهيلازع ىرن
 جهتنلمل ةنمل لوذبم مجلا هلضفو



 تحدصام شرعلا هلإ هيلع لص
 هحتئادم تناز ام بحصلاو لأآلاو

 جهل ىوجلاب ناسلب ةمامح

 جعدلاب نيعلا نايدزا سورطلا ضيب

 ءاحلا ةيفاق

 : يرصرصلا ىيحي نيدلا لامج مامإلا لاق

 هبح يف ىرولا لذب نم قحأو
 ةنج ثداوحلل كحدم تددعأ

 ابصلا ترس ام هللا كيلع لص

 احابشأاهماسجأ اجولا لعج
 احاورألاو لاومألا هرازمو
 احالس تاقبوملا بونذلا ىلعو
 احاترمًايضار حبصيو يبلق
 احاجن لانو الإ ىتف انم
 اأاحانتو نوصغلا ف مامح اذشو

 : خيراتلا بحاص وخأ نودلخ نب ىيحي ايركز وبأ لاقو

 مل نإ ةمايقلا موي يراسخاو

 الل هيف ةليسو مدقأ ىل
 ىرخأو ايند نيملاعلا ديس

 هيلع ةالصلا انبسح اهنإ

 يحارتجاو ىيتلز هللا رفغي
 يحاملا عيفشلا ىرولا ريخ بح
 حاسسلاو العلا يف قلخلا فرشأ
 حاتفتسا ةيآ زوفلل يهو

 حابق نهتينج بونذ نع

 لادلا ةيفاق

 : يعربلا مامإلا لاقو
 يجئاوح ٍضفاو يىيديب ذخ يالوم

 أ اقث ةفي ةلا ةنلا يذ تلمح

 ادلا يفهيلإ تأجل نم عنمأ تنالف

 ىدهلا ملع اي هللا لص كيلعو

 : يرصرصلا مامإلا لاقو
 هوموحت رفاذعلا دفو نمريخاي

 انفشو ديدشلا رضلاانسم دف

 رضاح رش لاحلا يف نكي ىل نإ
 ةرق نم مهحلامًافاعض ثفغأف

 "و

 يدانأ نيح بلو يع فطغعاو

 يداعأو قداصأ نيب تلغشو

 يداشرو يتيادهو يتيافكو

 يداعمو يتماقإ راد نير

 يدارمو ىبلطم ةياغ لانأال

 داهع بوص راطقألا يف ضفراام

 دوفو جاجفلا نم هيلإ تعسو

 ديدهتلا لبقي ماع لك يف

 ديعو ودعلل اناتأ دقلف

 ديلنع ودعلاو مهثغت مل نإ



 انتمهأ اذإ ىوكشلا نم ىلإف

 عفاش عجن زا نيرادلا يف تنألو

 ةيحت لكب اصوصحم تلز ال

 ديدش هلاإلاب كنكرو ينأ

 دوه لوبقلل اهيلع انم

 17١7: ةنس قوتملا ديعلا قيقد نب نيدلا ىقت مامإلا لاقو

 ندلاو نيدلا نم الاح وكشأ كل

 معو رورسلا ىنث مسه وهسه

 قايتلشا يذ نم مالسلا كيلعو

 هدادو حصو هقوش اهب د

 هداصتقاو هووغ ديدش اي

 هدارطاو هسكع شيعلا ردك

 هداتعو هزلنك رشحلا ْق تنأ

 : ةعومجملا يف تسيلو « يبلحلا دومحم باهشلا لاقو

 ىرولا ثايغ اتنأو ىثخأأ
 ديرشلا ديحولا ذالم تنأف

 /8٠1: ةنس قوتملا افو يلع يديس لاقو

 دسج اي ائينه شعف داؤفلا نكس

 هئاول تحت هللا نامأ يف شع

 : ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هشعبو ديعسلاايحملا كبوجري

 دابعلا اذه رش نم ينرسجأ

 يداستعا كيلعو مهبهرأو

 دالبلا بيرغلا سينأ تنأو

 دبألا ىلإ ميقملاوه ميعنلا اذه

 دغرلا شيعلا هشيعف ميركلا راج

 دكنالو بانحجملا اذه يف فوخ اال

 ادوجو دوجولا لك امس اسأب

 انيلو ناك موي نم مكئالوب

 ادذيهسش ميعنلا ىلإ تامملا دعب

 اديحوتلاو ناميآلا كب ايحأ

 : ةعومجملا يف تسيلو .هنع هللا ىضر افو حتفلا وبأ يديس لاقو

 ةنئاك لك ين ىدملا رون تنأف

 يدنس اي هلل ىرولا يداه تنأو مهعجأ قلخلا ثايغاقح تنأو

 : ةعومجملا يف تسيلو «يسلبانلا فراعلا لاقو

 ايو تامهملا ِق يئايغ ٍ اي

 ام مساق اي مساقلا ابأ اي

 ففي

 اذشرلاو ىدمللا تلنث هب نم

 بهضو



 نس لوماملاب رفظي اهو

 اجرف قيض لك نم ىريو

 ىدرلا يفشت ةيناث ةروز

 ادعو ام هل ظحلا ىفيو

 يف تسيلو 21١١8 ةنس ىفوتملا يقشمدلا ينيسحلا ةزمح يدنفأ ميركلا دبع ديسلا لاقو

 : ةعومجملا

 ةب تملع |ايف عفشتم لسوتم

 هلؤس ةباجإلاو كدبع دبعلاف

 هدافحأ نم رايخألاو بحصلاو

 هداريإ نع ملعلا يبيبسحو

 هدأالس بخ همسهشاو اهم نلماف

 : ةعومجملا يف تسيلو 21١1/١ ةنس ىفوتملا ماشلا ىتفم يدامعلا يدنفأ دماح لاقو

 انل نكف ثيغم ايانأجتلا كيلإ
 يقتسن كيده رون نم ةحمل ىبع
 ىرن ال فطللاو لضفلا رس ىظحتف

 ادذمحم يمشاهحلا نأ دهشنو

 ىدرلا فشاك اي هللا ةلص كيلع

 ادتشا دق انيف بركلا ام اذإ انيغم
 ادروانل ماحزلا موي ارثوك اهب
 اذني هل اندقع الإ ىوهملا ثيدح

 اذح هب زواجن ' دبعو لوسر

 ادهج اندهجأ بنذلا ميظع ام اذإ

 ءارلا ةيفاق

 اذإ نمو لالضلا رثق الج نماي

 ىدنلاو مراكملا يف ىواست نماي

 فلحم رض فشكسبل - , ءىلملا تنأ

 هراعش كالع ىلع ءانثلا لعج

 دغ يف كهاج لضفب ةاجنلاوجري

 :ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 هنيدب هلإلا دش ايداه اي

 ابحلاولحلم هيدي ءابح نماي
 ًاحدام كتدصق ذم نميهملا الم

 لئاسو زعأاي كهاجب يفنو

 : يبلحلا دومحم باهشلا لاقو
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 هراتقإ ىلجنا يفاعلا همأ ام

 هراسيو هنيمي هيدي اتلك

 هراسي كيدي ىدنب ةرسع يذ
 هراعشأ ترطعتو هب تلحف

 هراربإ ىوتلا ىلشخي افقوم يف

 يرازإ فافعلا ىلع دشو يرزأ

 يرازوأ امم ةلئس ْق راز وأ

 راسأ كفل وأ راسي ابحل

 يراسي مئ يانمي هراسيب

 راتفقأآلا عم ىنع ىوملا رتق

 راصأآلا ةعوضوم تحبصأ كب



 اريدلا انرجهو يرسلا امدلصو

 باكرلاو ىكبلا يدحنت كانيتأ

 ابرلا يف هذه تذحخأ اذإ

 نيلحلا طرفب ءام ضاف كنإو

 امد يرجي وهو هب انأك
 ارادبلا يداننًايعس كانيتأ
 دتحم يف قلخلا فرشأ ىلإ

 هيلإ ىرسمأ هللا هب نم ىلإ
 داقرلا راعش انعزن الو

 لاحرلا قوف قوشلا نم ليمن
 اننافجأ افيطلا نع ىفاجت

 ىرس نأ قوشلا عم يرسنو
 انب وندت رادلاو لأسنو
 ىرسلا انمئثس انأ كاذ امو
 انهوم انضراع قربلا اذإ
 قاينلا كلت عرذأب يرفلف

 جاجفلا رودص نهب يمرنو
 يطملا ةالفلا يف تصقر اذإ

 ىرسلا يف اهلجرأ قباست

 ريسملاو ىرسلا نيب عمجتو
 كارن نأ ىلإ رارقلا افيكو
 وندلا كنتم لبقي ناك نمو

 ريشبلا اذه نيعلا رظنت ىرت
 اهب ارورس يحور هيطعآأل
 تالمعيلا لجرأ نع حسمأو

 مالسلا ينم برقلا ىلع يدهأو

 عومدلا ءامب يقوش اببتكأو
 يتدم نم لاط امي يدفأو

 لوسرلا كانه يجانأ له ىرت
 هباب ىلع ينأ ملعأو
 ىرولا لكو لوقأ اذامو
 نيبنذملا 2 اي دشنأو

 فحل

 ارفقلا كيلإ يوطن كانلثجو

 ارطقلا راطقلا رثأ ثعبنو

 اررادحنا الإ كاذ يبأ ادوعص

 اران داع ىرسلل يداح عجرو

 اراجلا يمرن افيخلا ىلع فوقو

 اررجن ىلعأو اراوج ىحأو

 اراز نيح  هرظان غاز امو

 اراهنتلا انعردأو ىجدلاانسبل

 ىراكس انسلو ىراكس انأك

 اررغ الإ مونلا معطن الف

 اراس ثيح ىرسلا يداح عبتنو

 ارارم موي لك يف برقلا نع
 ارظتنا اندزف انوند نكلو

 اررنأ دق ةبيط انس انبسح

 اراكتباو ةودغ الفلا ميدأ
 ارغم اهيلع ٌنلشن انأك

 ارثن اهيلع عومدلا انئللعج

 اراسيلانيميلاوكشتواسهدي

 ارارقلا فاعتو ىركلا وفجت و

 ارزملا كيلإ  ىطملا يندتو

 ارطصا ءاقللا ْ نود كلمأ

 ارايدلا كلت دعبلا ىلع ىنيري

 اراذتعا يدخو يفرط هيطوأو
 ارابغلا كاذ ينيع نافجأب
 ارختفاو ةبتر اس يبسحو

 اررصتخا ناك ظفللا اذإ طيسب
 ارصقلا يلايللا كلت ةبيطب

 ارارس وأ يجترأ امك اراهج

 ارادحلا كاذ تلبقو اتفقو

 ىرايح يىلثم كلاته ىواشن

 اراجتسا كام بابي نم رجأ

 ارثعلا ليقت تنأو كيلإ



 راوجلا اذه قح ىوس يلاهف
 رافقلا كيلإ تعطق ينإو

 لع لضف كل اهعطق يفو
 نامزلا تعطق عيطتسأ ولو

 كيلإ الل نعظأ تنك امو

 هاتأ ماع لك نم زوف ايف

 زاجحلا يدابم نم ىذشلاانممش

 تركذأ ةحفن امل اهاوف

 ةرحس ىبرلا يف ترطخ اذإ
 اهنأ اهناز ةينامي
 مالسلا هلآمح نم ترس نم ىلع

 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 قل ىلإ ليبس يل له يرعش تيل
 تءانت بونذلا تناك نفئلو

 يئاجرو ههاجب يماصتعاف

 هللا وفعف يبلر وفعب يذالمو

 حير ترطخ ام ةالصلاةيلعف

 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 ىلإ مانألا نود نم كرومأ ضوف
 نع كسفنب بغراو هلضف ىلإ بغراو
 ادبأ يب عنصلا فيطل ايهل لقو

 لعتتنمو فاح نم ةيريلا ريخ

 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 يرمأب تقاض هلإلا لوسر اي

 يمه كهاجب امحار لزأف

 اضلا كهاج ىوس ىلإ ينلنكتال

 ٍنإو مانألا نيب ىرسك نأب

 :اضيأ دومحم باهشلا لاقو
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 ىراسألا ةنعلا كفي كاوس

 اراوجلا ىعري كلثمو كيدل
 ارزغ ًابونذ لقأ ًاريقف

 اراحبلا رافقلا نود تضحخولو

 ارمتعاو ةجح ىئيملا
 ارايتحخا ىحورل تكلم ام اذإ

 أراد ضرألا فرشأ هب ىحضأف

 ارراسخ نع باغ نم توفايو

 اررعلا زاعأ ريبعلا انلخف

 ارارشلا يبلقب تكذأو ياوه
 اراغ راغلا ىلع ًالويذ تّرَجو

 ارازإ ترجو ترم ةبيطب
 اراد عبرلا كلذ ايحللا ايحو

 تنأو

 يروذن يفوأو هب ىظحأ هأي

 يريصم تقاعو هنع يريسمك؛ي

 ريبك بنتذ لك نم ىفوأ

 ريسفضفتت ضور ءاجرأ ف ابصلا

 ررضلاو عفنلا مامز هيدي يف نم
 رقتمم افك هيلإ ددماو هاوس

 رشب ىلإ ًاموي ينجلت الو يل نك
 رضم نم ثوعبملا ىوسب ةليسو

 رضح نمو ودب نم قلخلا فرشأو

 يركف سواسو ترتعاو يتليح
 يرقف ريلاب نغأو ىينشغأو
 يرض افشكي هاوس ىيلاف يف
 يربج هللا ىدل مكب يجبرال



 ىرولا يف لاحلا يب تقاض ىدملاا يبن

 هنإف يمه جيرفت يقلاخ لسف
 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 ىدرلا اهنود نم سفنلا فاحت فيكو

 همحر قلخلل ثوعبملا دمحم

 اههلإ دنع رشحلا ف اهعفاشو

 هدفرب اناقتلاف هامح انيتأ

 هراد وحل ةدوع وجرنل انإو
 انفوقو الإ جحلا مامت سيلف
 ابصلا تبهام هللا مالس هيلع

 ريدق مانألا نود ىجرف ىلع

 اهريجمو هران نم اهذقتمو

 اهريلشب ةاجلنلاب يفاو بئاجن

 اهرورزنو هراثآ ىرنت هيلع

 اهروبيد بونجلا حير تيقاع امو

 : يدرولا نبا خيش وهو 0/8 ةنس قوتملا يزرابلا نب هللا ةبه لاقو

 تدعغ نمو ماركلا لسرلاديس ايأ

 اهردب هللو تنأ يلاعملا ءاس

 مهام ةمايقلا موي ىرولا عيمج
 ىرولا ىري لوهملا مويلا كلذ يفو

 0 قرف انع يبسفن رخخذ نكف

 الهاذ رشحأ نيح ًاذالم يل نكو

 ًابلاط بسابسلا ءابعأ تلمحت

 اسئاب عجرأو ينأ نأ كيشاحأ

 لفاغ كنعاهسام مالس كيلع

 رصح اهدادعتل ام تازجعمدهل

 رهزلا لسر اهمجنأ هللا لسر رئاسو

 رخذ الو كاوس ثوغ ءايسبنألا نم

 ورمع الو كانه ديز ال كماقم

 ردصلا اهب قاضو ًاموي تجرشح اذإ

 ربقلا ينمض اذإ يبعراهس لوزي
 ركن الو يدل فرع ال تبأو

 رصإلاو حئابقلا ينم ترثك دقو

 رمألا كل نوكي موي يف هللا اضر

 ركذلا كل نيركاذلا ظفل نازامو

 :/49 ةنس قوتملا يدرولا نب رمع مامإلا لاقو

 ًارقتفم ناك دق ءاينألا متاخاي
 اذإ داعملا يف يرخذو يعيفش نكف

 لمع الو لوق ىلإ يبلكت الو

 ىظل بيهل نع فيعض يمسج يالوم
 ةيفاع شرعلا يذ نم كب ىيجترأو
 اهلضفأ هللا تاولص نم كيلع

 : يرصملا ةتابن نب نيدلا لامح لاقو
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 ررضلاو عفنلا لهأ كمودق ىلإ

 ىري تسلف لاهعأ نزو ىلإ الو

 رسمعلاو ءايلعلاو لاحجلاو لآلا يف

 رحسلا يف قرولا حانو قرب حالام



 يبلاطم تدم هللا لوسسر ك كيلإ

 امهارأ ىرخأو يايند اتلاخ يلو

 ًادصاق يرذع تغلبأ دق انأ اهو

 اذئال تلبقأ هللا دنع كهاجب

 لزنم لك يف هللا ةلص كيلع

 : يسلدنألا بيطخلا نب نيدلا ناسل لاقو

 هرزو مظاعت دقو راغصلا سيل

 تفتلاو يعيفش نكو لع نتماف

 ايحلا ًايحام هللا كيلع لص

 رصقت زوفلا لع تحصا ابهنأ ىلع

 ربيعتو نانحمللا رس نع ريعت

 هرازوأإ ةلنصعص رغصنت وفعلاو

 هرارفو هلصقو الإ كامح

 هراصنتسا كلالجب ارصتنتسم

 هرايطأ تمئرثو ىبرلا صضور

 : ةعومجملا يف تسيلو نيرادلا ةداعس نم اهتلقن .يرصملا ريبكلا يركبلا دمحم يديس لاقو

 ملاع اي بر

 اريقح السيلذ ًادبع كردأ كردأ

 راسكنا يف ىرت امك ٍفإ بر
 ينإو ماضأ انأ هلل شاح
 يبسحو ىملإ اي هاوأ هآ
 يل مكف بنذل يدش نكت نإ

 جرفف جرفف ةلش ُْ انأ

 ملسو لص بر اي هيلعف

 ريبخلا فيصطللا هريغ ا وه نسم اي رئارسلا

 ا معن تنأو يربج تنأ

 ريجتسأ هفاخأ امن كب
 ريصن لاوس يل نم يدالمو

 روفغ بر تأ بونذ نسل

 ريذنلا رسشبلا ىفطصلا هنأ

 : هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاقو
 ريطأ زاجحلل لاحملا ِق تنك ريسك ينم حانجملا الول هأ

 ىرسك ربج دمحأب يىينيقيو
 سمش قحلا ةورفص قلخلا ديس

 ايندو نيدب [عاز نكي نم

 ينثغأ لوتبلا ابأ اي يديس

 حاورألا مهيف ارشاعم يجرأأ

 هللا ىدل تنأ مانأالا زعأو
 يبر نإ فيطل ءاثمي امل
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 روبجم < دمحأب رك لك
 ريذنلا ريشبلا ىدملا ّىفأ قفألا
 ريقفل ىيننإ هنع ةينغ

 ريمضلا هاوح امب ىردأ تنأ

 روبق | موسجلا املا قوم
 ريصبلا عيمسلا وهو ىلاعت

 ريدق يبر ءاشي ام ىلعو



 قى رسع عسسل نأ هوعدأ كب

 هيلع ميركلا دبعلا معن تنأ

 ىازلا ةيفاق

 زيرطتلا اهناز ةوبنلا للح هب نمو ماركلا لسرلامتاخاي

 زوحم تامركملل تحبصأ كب مشاه لئابق نم ىفصلملا تنأ

 زيجم طارصلا ىلع تنأو ارط ىرولل ةعافشلاب صصخلملا تنأ

 يجترأو ثيفتسأو ريجتسا كب

 انأ اهفق بونذلاب ينامر ينامز
 اطخلا يف تقرفأو يتالزب تقمز

 زوفأ داعملا يف كهاجب يىفنإ

 زوعأ قئالخلا ريخ اي كهاجل

 زرعملا عيفشلا تنأ ىديب دنُنف

 داصلا ةيفاق

 : 58 ةنس قوتملا فيرظلا باشلاب روهشملا يناسملتلا فيفعلا نب دمحم لاقو

 دمحم رايد ينأن ًادغ اولاقو

 امنإو بوكرلا لاب اف اوخينأ
 ايو ًادغ هتعافش وجرن يذلا سيلأ

 بنذم جني ىملهالول يذلا سيلأ

 هب نمو ماركلا لسرلا متاخ ايف
 تمظاعت بونذ نم انرجأ انئنغأ
 ةليسو نم الو هجو نم ىىللامو

 لسرمريخ اي برقلا كنم حص اذإ
 هفهك تلك نم ميضلا فاح سيلو

 اهفرع نآلا للمشي ةالص كيلع

 صحفأه نع يذلااذه مهل تلقف
 صخشن نيعلا ىلع وأ يشف سأرلا ىلع
 صصخي عمست عداو عفشت عفاش

 صلخي ميحجلا ران نم ناك الو

 صلحخمو ىرولل عيفش تنأف

 صلحمل ةبحلا يف يبلق نأ ىوس

 صصخمت اهتم باحصألا ةلمجللو

 ءاطلا ةيفاق

 : يسلدنألا يراصنألا تايحلا نب لع نسحلا وبأ لاقو

 اطمشلا ةمللا كب تدج دقو الرهأ

 لئاط ريغ يفرمعلا لوط كرغأ

 ارذنم كبيش كافاو دقف بهأت
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 اطبأ هريس 2 توملا نأ كرسو



 يذلا عفاشلا ديسلا الإ كلامو

 قىهعار كفآلا هب حاضو قحلا هب

 يذلا لئوملاوه ىمألا ًاجلملاوه

 يتلا هتبحم يحور تجزام دقل
 : يومحلا كيلم نب نيدلا ءالع لاقو

 ىتتيسو تنأنينوكلاديس ايف

 ابصلا نمز ىضقناو يرمع عاض دقف
 امركت وجرأ نارفغلا كب نكلو
 لباو حسام هللا مالس كيلع

 يطعي ىضتري الك هج لضف هل

 اطح دق بنذلا هيوجرم زوفلاهب
 اطقخللا بنذملا ددغ يهب

 اطقخلا فرعأ نأ لبق تطخ ىبلقب

 ا لجرلا كلذ ينإ هللا ىلإ

 ع يتملب لهج ظعتأ مو

 اطبضاقشلا لهأ يلاعأ تطبض اذإ

 اطقس هبئاحس تلهناو نزملا نم

 نيعلا ةيفاق
 : يعربلا مامإلا لاقو

 اعيدبلا نكأ ملو ًافيرشتو ارخف هللا لوسر اي كتحدم
 اعيمس يعدي نمو ةبئانل ًاريصن ىجري نم قحأ تن

 اعيرس ىبل _هتيدان اذإ نمايوفعلابدجو يدي ذخف

 بونذ يف كهجو هاج انوجر
 رول تنأو بونذلا ردق امو

 جرم نع كعرذ قيضي فيكو
 تلاوت ام كبر ةالص كيلع

 يللا دومحم باهشلا لاقو

 دمحأ ةرجح بابن موقأ ىسعو

 ىونلا فزأ ىرولا ريخ اي لوقأو
 نم شخأ مل يذلا يناجلا كدبع انأ
 رصقم يعس سيلو ميركلا تنأ
 مهليزن ماركلا برعلا لأست ال
 يىنجهمب كيف ترجات لب ترجاه

 ينثنأل لاونلاب يلاحر ًالماف
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 اعيلضلا دلحلازجعت لاقت

 اعيفش بنذ يذ لكل تلعج

 اعيسولا هاحلاو مجلا كادن

 عجاه ةسعنكولو يطملاب فق

 عماه ٍينوفج نم عمدبافسأ

 عضاخ دبع ماقم عادولا لبق

 عئاقب تسل كافر ليش دودو

 يعفاش كلثم هاج و ميظعلا يبنذ

 عئاضب ميركلا دنع هيعس يف

 عئاظفب أ ولو هانج امع

 يعئاضب لج ناك كبحو اقوش

 عنام وأ لذاب نعاينغتسم



 ًاعفار يرقف ديدشل نكت ل نإ
 ىتلزب قاض نيح كباب تيفاو
 اضفلا قاض نإو ىبنذ نع قيضيأ
 ففئاخ انأ ىتليسوو يديساي
 دغ يف ةعافشلاب ينشثغتىلذإ
 لحار  ينإف 2 يندوز  يالوم

 ةريثك بونذلاو ديعب يرفس
 ففقاو انأ اه ءامركلا مركأ اي

 ىثاو ينأ ريغ ىشخأو وجرأ
 ابص تيهام هللا كيلع لص

 : ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 اذإ ىل نك هقحبف يقلاخاي

 اعفاش ةمايقلا موي يل هلعجاو

 هيف لصوتو يللسوت كيلإ

 : يرصملا ريبكلا يركبلا دمحم يديس لاقو

 مهاوجنلل ام ةثفالغثلا مهف

 ريجتسأ كهجو رونبف

 وأ لقث كوفعب حسسماو
 ىذلا كتوفص  ةايحب

 هباب <كباب ابر اي
 بر بر يدانأ اروط

 نكو يتعقاول رظنا
 يذلا دوحلا عبلنم اي

 <2]]خى

 عفار نم هل امف هلإآلا دنع

 ىعئارد بونذلاب تباخو ىعرد

 عساولا لاونلا اذه ىمح هنع
 عفاد نم هلام موي لوه نم
 عفادم ريغ ياقشل ينتيفلأ

 ةرورضل

 عفانب سيل يلع كاضر ىوسو
 عراض ةيشخو حرشنم ءاجرب

 عماط جار قوثو كيدي ىدنب
 ْ عمعجاسلا مايحلاب نوصغ تفمهو

 عناوم ماقم تماق

 ' علطملا لاهو انب قانخلا قاض
 عضيرم نانجلا نيب يل نوكيل

 اعيفش اهيف ىرأ نأ يللعل

 علاطملا هتعلطب تءاض
 عضارمل اهعضرب تله
 ةجاضلا ريخ امهالك

 عبار ناوضرلا ىوس

 عئاظف لاعفأل ةمت

 عراسو يديب ذحخو يراز
 عكار ربقلا يف دجاس كل
 عطاس هلم ةوبنلا رون

 عماط هيفو كيف ياجرو

 عفاش  ريخ اي  ةراتو
 عزاف تئج  يإف يدنس

 مبان ءاملا هيتحار نم



 عسنطسصسي ديعلا يلايل ىذه

 انحلاو رفغي ( بنذلا

 عئانصلا اه ماركلا

 عسمأو ناسحالاو ساري 2

 عفاد هيلع سيل هللا ب

 : ةعومجملا يف تسيلو «ىلاعت هللا همحر ىبلبانلا ىنغلا دبع هي هللاب فراعلا يديس لاقو

 ىرولا فرشأ اي هللا لوسر اي الأ
 ةلشو تيض لك يفانئوغايو
 يتليسو اي يدصقم اي يئجلم ايو

 ًاظحالم رمأ لك يف ىل تنك اذإ

 رهظم لك يف نمحرلا كب ىلجت

 عزاني نم هلايلعلا يف سيل نمو
 عفاش ةمايقلا مويانل نم ايو
 ةان تنأ يديس يىدلس ايو

 حئادب كم ل كار انل ترهش

 : هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاقو

 اعبرأ ةبيط نم ركذت

 تابئانلا نم ىيدويق الولو

 اهتئنج نإ هللاب قرب ايف

 اهبرت ىلع دجساف كنودف
 ىدهحلا لوسر يمالس غلبو
 سئاب ىرولا زسعأ اي لف

 ًارضاح ا” ةملعألا ينإو

 ىدهحلا سش سمشلاهنكلو

 اعبرأ ًاعبرأ ىكبلا يرذأف
 اعرسأ نأ يدوب ناكو

 اعيطل اهديعاه تنكل

 اعفرألا لزنملا هب مميو

 اعروألا ديسلا دمحت

 اعم ايندو نيدل كاجر

 اعفنألا حلصألا هحلمي نأب

 ءافلا ةيفاق

 عفاش مركأو ثتبوعبم ريخ اي

 ىرولا ريخ اي هللا كيلع ىلص

 : يبرغملا يسورعلا دمحأ خيشلا لاقو

 ىرولا فرشأ اي لاسرألا مركأ ايأ
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 فجرم موي لوه نم يذقنم نك
 ىفحخامو ءاسلا يف قرب حالام

 ىفلي ال دعبلاو لبقلا يف هلثم نمو

 افلح الوامامأ يفلي ال كلشمف
 ىفضألا كلظ ىلإ يرازوأب تأجل



 افجس ىجدلا قاور ىخرأامو قفأب قراب حال ام هللا ةلص كيلع

 فاقلا ةيفاق

 : يرصرصلا مامآلا لاق

 ىوس يل امو ررضلا ينسم

 هب ٍنامز نم اريجم ىل نك
 اذإ احور نمحرلا ىل لأساو

 :ًاضيأ يرصرصلا مامألا لاقو

 هب تقضو ميض يننلان اذإ نم اي

 قمر ىوس يبلق نم تقولا اذ قيي ىل

 هب بوطخلل ابمن ينرذت الف

 : يطانرغلا يلع نب زيزعلا دبع لاقو

 عفادم ريغ لاسرألا ديس اي

 يغلاب ال لئوم ؛ةاتلح ةفلاب

 مئارجو رئارج ريسك ربجاف
 عدت الف مانألا ثوغ اي كوجرأ

 يذقنم كنأب ىضقت يتبحمو

 ةيححت دوجولا ىنسسأاي كيلعف

 قرعم باسل اياريلا فو

 قلعأ اه بابسأ كهاج

 قشرت اهمهسأ عراوفق

 قىيص 2 حررب يماظع مص

 قرتفم رهزلا ماركلا يفام هيفو

 قىثيهفشك يفهب يبلقفاعرذ

 قمرلاهبايحيامب لع نئماف
 قفن همضول هب يقتلا دو
 قلتعأ هللا دعب كب يننإف

 اوقنعأمه نإواقيبس مهلجأو

 قفني كدنع ناعذألاو لذلاف

 قلغيو دسي يود اضرلا باب

 قفرأو نحأ ينم يل تنأف
 قلعأ كريغب امف فاخأ ام

 : يجوللاب ريهشلا يقشمدلا يبلج ميلحلا دبع لاقو

 دبعل دج ىرولاو لسسرلا مركأ
 نكل بنذلانمًايثمادغدق
 هةسعف  ىومهلا يديأ هترسأ

 امب معنأ لاحلاب ىردأ تنأ

 ىلع ىرتت هلإلا ةالصف

 54ا/

 قافشإلا هبونذ نم  هرض

 قالمالا هتاعاط يف هلاح

 قاتعإ هقرل ودغي كب
 قادحألا صخشت موي اضرلا لين يف
 قاطنلا قاضو انريص تنمووأ

 قافولا ملئ نوؤشلا حالص هيف

 قالفلا حابصلل نعام كاوثم



 فاكلا ةيئاق

ةيميث نبال رصاعم وهو ىال ؟ا/ ةنس قوتملا يعفاشلا يناكلمزلا 7 نيدلا لاك مامإلا لاقو
 : 

 : ةثاغتسالاو ةرايزلا ةلأسم يف هيلع درلا يف ًاباتك فلأو

 هقلاخ هللا دنع هاجلا بحاص اي

 ادبأ ادعلا مغر ىلع هيجولا تنأ

 ةحلاص تيقل ال غيزلا ةقرفاي

 ادبأ مفطصلا ه هاجب تيظح الو

 ايو مانألا ىلوم اي لسرلا لضفأ اي

 تعنص ام ضعب وكشأ كتدصق دقاه

 ىدم غعولب نع بولذ ينتديقدق
 هتمصع هلأساو يل هللا رفغتساف

 امك ةالصلا كبر نم كيلع

 لك الإ كهاج ام
 كاسنو كاتفل ا! تنأ

 كاضرم بلقًاموي هللا ىفشالو

 كالاوو ايندلا يف كناعأ نمو

 كالمأو سنإ نم قئالخلا ريخ
 يكاشلا ًاجلم اذهو بونذلا يب

 يكارشأ يهف اهنم زوفلا ىلإ يدصق

 كاسمإ ريغ نم ىنغو يقباميف
 يكازلا بيطلا مالسلا كيلعانم

 در

 ماللا ةيفاق

 : يرصملا ةتابن نب نيدلا لامح لاق

 ادغ نيينذملا يف يل لسرلا متاخاي

 ىعسو اجرلا فاط نم مركأ تنأو

 ةلزنم كاطعأ يذلا كيلع ىلص

 تنأ ةرخأو ايند انل دالملا

 ليوعت ءارغلا كتعافش ىلع

 لوسلاو دصقلا ناكف هامح ىلإ

 لوبقم نيرادلا يف كدصق بايف

 يعفاشلا يدنشقلقلا يلع نب دمحأ نيدلا باهش هلعلو يرصملا يدنشقلقلا خيشلا لاقو

 :/١؟١ ةنس قوتملا

 هلصاق سانلا يف فخي مل يذلا تنأ

 يلو كاوس وجرأ ال كهاج تدصق

 بعل يقوومل يف يرمع تقفنأ

 هب ةجنلاوجرأ لمع يل سيلو

 ف كماج هللا لوسر قىيضي نلو

 لوسلاو دصقلا تنأو دارملا تنأ

 ليوستو ففيوست كدنع سيلو

 ليفطتو ديدرت كزع باب يف
 ليصحتن هاجلا اذه ريغ يل سيلو

 لومأم هللا لوسر دلع وفعلاو

 لوذبم قلخلا عيمجل هنإف

 : ىقشمدلا يننوعابلا نيدلا ءابم لمح يضاقلا لاقو

 لجو يف تالزلا نم نإ بر اي

 لوسلا لصحي نأ ىدع بعاشلا ل ينم لينب يىل دج ىفطصملاب براي

584 



 ليسوت رهدلا بوطخ يفهبانل

 ينغ زنك نيرادلا يف هللا ةمحراي
 هتحاس نوفاعلا ممي نم ريخاي
 افع ءيبسملا يناجلا نع ىلومريخاي
 هتحاردوج نماي قلخملا مركأاي

 ةمركم دبعلل اضرلا لوسر افطع

 هب راجتسملاذالملاذيعلا تنأ

 ليجبتو ماركإ هلا نم هل
 ليلقت هيفام ىدنب مهمعف

 ليلاهبلا برعلا هبيط نم باطو
 لينلاو ندنوحيس امف مانألا مع

 ليهمت دبعللامبف برقي ننماو

 ليمأت كايلع ىوس يفهل امو

 لوكوم رمألا كيلإ الإ سيلف

 اهتركذ ةداعس تناب ةضراعم يف داعملا ةداعسو» يديصق نم نأشلا اذه يف تايبأ ةلمح مدقت دقو

 : كانه كلذ تضتقا ةبسانمل باتكلا اذه ةمدقم يف

 : يريصوبألا مامإلا لاقو

 ىننإف  رومألا اترسعت  اذإو

 انل بهو يبل انبه براي
 قطي ملف تملعامانيلع رتساو
 ىأر اذإ فيعضلا رشبلا ىلخ فطعاو

 هسفن ةمايقلا أمظ نم لانتل

 دمحم هاج مهللاانل لعجاف

 ملئهج باذع انع هب فرصاو
 ةلهتم ةميد كتالص لعجاو

 اليهست دمحمب اهل جار

 اليوست انسوفن هتلوسام

 اليجخت ةئيطخب ؤرما انم
 اليوهتلا ره ظ ظأف داعملا لوه

 اليقم ريعسلا رح نمو اير
 الومأملا هب انغلبت اطرف

 اليعشملا اهمارض فكو ًامرك
 اليلمت هحيرض نود فلت ىل

 : 445 ةنس قوتملا يبرغملا يسيطارقشلا ايركز يبأ نب هللا دبع دمحم وبأ مامإلا لاقو

 امص كيف تلصاو دق هللاةوفص اي

 ةلزنم هللا دنع قلتخلا فلزأو

 لقو دابعل ايف عفشاف دمحم ايمق

 همظعأ برتلا يف تنففد نم ريخاي

 هتنكاس تنأريقل ءادفلا ىبفن

 هتعافش ىجرت يذلا بيبحلا تنأ
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 لخد الو بوش الب دادولا وفص
 لبجلاو لهسلا قوف ةيربلا نم
 لسرلاو داهشإلا دهشم يف ليقذإ
 لسو ادئاع عفشاو طعت لسو عمسي

 لبجلاو لهسلا نهبيط نم باطف
 لمعلاو ملعلاو ىدنللاو ىدهللا هيف

 ليخلا تقاض ام اذإ طارصلا دنع
 للزلارفغيانع كهجوهاجب

 183 م/قحلا دهاوش



 ةبيجن هيلإ ثنح نمريخايف
 ًادرشم اديرط ىوأ نم عنمأو

 يذلا مظعألا كهاجح ىغبأ كتحدم

 العسمو تايسح ين راج يل نكف

 ىدملا ىلع ىقبي هللا الس كيلع
 : ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 :ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 هحدم نم اي هللا لوسر اي

 : ىبلحلا دومحم باهشلا لاقو

 نيدانت ةانحلا عمسأ ىرت له

 يذه لمأت تيفقسب ء يس يأ

 اذهو نانحلا ةضور هذه

 اصقلاو كمارم غلباو لمأتف
 ايازم هةجف ا هب عفشتو

 بعلاو خار نإ فخ بنذ لك

 ءاحر يل امو ادغ وجرأ انأ

 ءاجر بيخي نأ هلل شاح
 رهزلل ناكام ةالسصصلا هيلعف

 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

5 

 لبق اهب يلام ةٌاح لك يف

 القرو بيجن هانغم مهو
 ادزسجأف ةفعلا ىطعأ نم مركأو

 الرلزم ميلحلا يفلت نتف ىلع
 الفثم مئارجلاب ودغأو حورأ

 المأو كامرا دصق وذ باخ امو

 لوسأملا عفشملا هيجولاو

 ليكولامعنوهف رسيلا كبر

 اليق ظافلألا موقأ يناوقلا يف

 ليخنلا اذه كارشب اييحس ي

 لوسرلا اذهو تدب دق ةبيط
 ليزنلا هيف ماضي ال مرح
 لومأم ةمار دعب (امف د
 ليلج ليلجلا دنع ميظع ه
 لومحم همهاج قوف هب ع

 لوصوم | هريغب | يبر دعب
 لوسرلاهيف عيفشلاو ءىرمال

 لوفأو اهقفأ يف عولط

 لوسر كيلإ يل قوشلاو كل

 ليقم لالظلا هذه ين رجه
 ليمج نظ زوسفلا يف ينظو يف



 يبرقو ىرحخأو ايند يرخذ تنأ

 ذعل | كرثوك مئثو ىمظأ فيك

 قرب حال ام ةالصلا كبلعقف

 :ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 اركلا لسرلا متاخ اي

 انحلا كاذ ىلإ يل له

 ههاجب تدقع دقلف

 هعافغش كيس توحرو

 ام هللا هيلع للص

 جن  بكرل هيلإ  ىرسو

 :ًاضيأ دومح باهشلا لاقو

 لسوتأ ىفطصلملا يبنلا هةاجب

 ههاج لضف يىجنري اذه ليق اذإ

 تثح دف لسرلاو رشحلا 2 يذلا اذ نمو

 يننإف يريغ لامآلاب لذ اذإ

 هبرتب يهجو تمرك دقو يلامو

 : ًاضيأ دومحم باهشلا لاقو

 دقو هلكلجسم بابب تفقو نم اي

 ليلظلا يىلظ تنأو ىحضأو ب

 لوطملا باحسلا ىيراس االتو

 ليبس نم هينكاسو ب

 لولحلا راد ىلإ يداز

 لوصألا نم عورفلا تدب

 لوهسلا عم نوزحلا باس

 لصوتأ ىرولا نود هب اهيلإ
 لوعم مانألا اد نم هريغ ىللع

 لمؤيو هريغ ىجري فوخلا نم
 للذتأ ال هللا لوسر ريغل
 لذبتأ وأ لذلاب هلدبأ

 يلئاسو هألذل نم الإ تعطق

 زك »٠ ةنس قوتملا يرصملا يلذاشلا افو دمحم افصلا رحب ىديس لاقو

 ابئات تلبقأ هللا لوسر كيلإ
 رصقم دبع لوطلا اذ اي كل ىتأ

 ىسعفاش هلل تنأ ىعيفش ىبيبح

 تلصاوت هنم هللا ةلص كيلع

 : يسلدنألا فارشلا دمحم هللا دبع وبأ لاقو

 ايو ءافطصا لسرلا ديس اي
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 لبقي يبوت نأ وجرأ كماجب
 لوطتت هريصقت ىلع كاسع

 لسوتأ هل ىماسلا كرادقمب

 لصنتعت ال كنع لاصتا ةالص



 مهاجنمو قلخملا اجلم اي

 ىدهحلا ىبن اي انيف كامحر

 اهعار انناطوأ يف كامحر

 هلآاو انناططلس _يىف تكامحر

 اهلح انتبرك يف كامر
 اهلغأ انتيع يف كامر

 اهكز انتق يف كامر

 ىدعلا روفولابانيلع تلاص
 اعم دانتعاو ودعب تلاط

 انل ثايغ ال انأب تلاخ

 ىرولا ذالم قلخلل اتنأف

 ةريبلا يف نوفدملا 7,8٠١ ةنس ىفوتملا يسلدنألا رباج نبا لاقو

 يىئجلم كماج هللا قلكخ ريخ ايف
 ىننإو بيخي نأ يدصقل فيكو
 يحئادم بيخت نأ اشاح كتحدم

 ىنتظحمل ام اذإ تاجاح سفنلا يفف

 ىرسلل يرهظ وفعلا فخم نأ ىسع
 يذلا مركلا نموجرأامب وجنأس
 ىرولا تمع ةمحر الإ تنأ امو

 اهفرع نآلا لمشي ةالص كيلع

 يجاونلا نيدلا سمش لاقو

 هب دوجولا هللا فرش نم ريخ اي

 ىظل رمج بشام اذإ اريجم يل نك
 اذإ ءاضقلا لصف يف كينانح عفشاو
 دلو الو ينغي دلاو ال ثيحب
 نمب ثيغتسأ يراقتفاافك تددم
 ام يحادتماب رمكو يناعد لبفقاف

553 

 لاجملا حاسفنا قاض مهب اذإ

 لاقتلا بونذلا 5 اعيفش ايو

 لايهنا <-تاذ كامحر لزت ملف
 لاهتبا نيعب ىمحألا كظحل نم

 لاون يضرأب ىضنألا كرصن نم
 لاط سنألاب دهعلا نإف اسنأ

 لاقتعا نهر يهفأرسي كنم

 لايع ارط كدفر ىلع انإ

 لامو لاحب ريثكت ةأاكز

 لاصي ًاثئوغ كيجار ىلع لمو

 لاططتسي ىمحلا كاذ ىلع امو
 لاخي امم قلخلا ثايغ اشاح
 لايتحخا كانغ ءايفأ ريغ يف
 لالحلا يذ ىدل ىمحألا رزولاو

 لاصتاب تنروق ةالص ىكزأ

 : بلح لامعأ نم
 يللئومو باسجلا ُِق يرخد كبحو

 : ميظعلا هلل كحدمب

 لذبي ريخلا لأسي نإ يذلا تنأف

 يلوعم هيلع نم اي يلمأ اهب

 لمؤم لك سانلا يفهب تلمش
 لهجم لك الج دق نيبم رونو
 لضفتلا لهأ رايخألا كيبباحصأو

 لزألا يف ركذلا ميظعب هصخو

 لجو يف ضرعلا موي لوط نم سانلاو
 يليح ىرولا يف تلقو ءالبلا مع
 يل عفشي راتخملا ىوس عيفش الو
 لكتم ءارغلاهتعافش ىللع

 لوألا اب ص لا مايأ مظن يف تطرف



 نم مالسلاو ةالص ىكزأ كلع ,

 لسري وأ نمحرلا لسرأ ام
 هكلم وأ هللا توكلم ُْ

 هكليع  ىفطصملا هطو الإ

 امل لصأو اهيف  ةطساو

 ةهلسشسع اجرلا لامحأ طحو

 تبشنأ  ةمزأ نإ  هدانو

 هبر ىلع قلخلا مركأ اي

 ةرم مكو تبركلا يىنسم دق

 ىرولا نيب كصحخ يذلابف
 ىسك تسشأ ىدلا باهذإب لجع

 اف ينم زجعأ ىرت نلو
 ض قنا ىيريصو تفاض يىتيحو

 ءىرما يأ هللا باب اتنأو

 تحفاص ام هللا كيلع ىّلص

 تدرغ ام باحصألاو لأآلاو

 ابصلا رشن حاف ام السم

 لصألاو راكبإلا ِق نميهملا هللا

 لزنت وأ دعصت ةمحر نم

 للمشي وأ صتخي ام لك نم
 لسرلا هراتحت هيسبن

 لمأملاو دصقلملا هنإف

 لقعملاو اأجلملا هنإف

 لبقي اهئاد عسي سس وهف
 لضعلاا مكحتساو اهرافظأ

 كاسب هب هبت نم يح ايل

 لزنت العلا امنع ةسبترب

 لأسأ نمف (تفقوت  نإو

 لمحأ ا الو  ىوقأ  ةدشل
 لعفأ يذلا ام يردأ تسلو

 لخدي اال كريغ نم هأاتأ

 لأمش ةمسن يباورلا رهز

 لدنملاو دنلا

 - ةعحاس

 عاضف
 ةللم

 ىلع هحرش يف لاق .يناقللا دمحأ خيشلا مامإلا ةمجرت يف :هرثألا ةصالخ» يف يبحملا لاقو
 يتديصق كلذ يف برج امئو لي هب لسوتلا لثم نومتغملا هبرج ام مومغلاو دئادشلل سيل :ةرهوجلا
 ناسل ىلع تدرو ةراشإب اهتأشنأ ىتلا بوبحملاب لسوتلاو بيبحلا ةاحالمب بوركلا فشكب :ةبقلملا
 تامهملا فشاكو تاومسلاو ضرألا قلاخ نذإب تفشكناف تامل لا ضعب لوزن دنع ينامحرلا رطاخلا
 : يهو ةعومجملا يف تسيلو نيرادلا ةداعس نم اهتلقن .هريخ الإ ريخ الو هريغ هلإ ال

 لبسلا يب تقاض دق قلخلامركأاي

 هب ريجتسأ زيزع نم دجأ مو
 هي ذولي نم يمحي قفاسلا رمشم

 ميه ملأ لحم نإ جيواحملا ثوغ
 هترصن كورتملا سئابلا لمؤم

 تعضخ نم دوحلازعو ريقفلازنك

 مهتمزأ موي لاث ىماتيلل نم
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 ليحلا ينع تباغو يمظع قدو

 لسرلاعفشتست هب ميحر ىوس
 للب نكي مل ام اذإ ءالبلا موي

 لجولااهمعام اذإ فاعضلا فهك
 لجخلا هرس ولعي نيح مركم

 للملا هب وبحخت نمو كولملا هل
 لضخ غباس رتس لمارأللو



 تيمح نإ برحملا موي بئاتكلا ثيل

 انوؤجلم هللا لبع نب دمحخغ

 هرئاط نوميملا متاخلا حتافلا

 تفشكناو رصنلا ءاج ريكأ هللا

 تلزن دق نينوكلا ديس ثعغأ ثعغأ

 امزبهنمرمعلا ىلوو يبيش حالو

 ادبأ |ائاد ىهمللإ كيلع ىلص

 لسألاو ضيبلا دحتساو اهسيطو
 للعلاو ءمغلا  فشكتهب نمو

 . لهولاانمع ام اذإ يدانتلا موي

 لمش هعفن زنلكو ءاط علا رحب

 لحملاو قيضلا ىلوو مومغلاانع
 لطابلا مزاحلا اهيطتمي ةم*و
 لخألاو لقلا باغو ايازرلاانب

 لجع هب يوليال بنذلاركسعب
 لعنلا تلز نإهلًاأعيفش نكو
 لبسلا هب تقاض نمل ثوغ ثنأو

 لصألاو ءوحضلا تبقاعت نإ ام

 دمحأ باهشلا لاقو لفحلا بيطلاو مالسلاو ىلجلا لضفلا يوذ ماركلا بحصلاو رغلا كلآو
 8١ ٠١: ةنس قوتملا «بيطلا حفن» بحاص يرقملا

 ةفراع كلنم ىل ب بهو

 يدشر ىلإ ينيدبتو

 ثعتبم  ريخ | كنإو
 افرش ىرولا ىكزأ ايف

 ادي  مانألا ىدنأ ايو

 لجو رصقم ءادن
 يدمتعم كاودج ىلع

 تانجب ينقحلأو

 قفورافو ىيدصب

 لج كبر ةالص كيلع

 لجولا افئاخلا رارق
 ىللمأ ىهتنم | ةنئيد

 للخ الب يسمفن هل
 لمعلاو لوقلا راحب

 للرزلا نم يبعنكو

 لبسلا كلاسم هيلع
 لهولا نم انلئومو
 لسرلا متاخ | كنإو
 للعلا نم مهيفاشو

 يلوو رصان مركأو

 لمتشم رقفلا بوثشب

 لوألا اهتاجرد ىدل

 يلعو | ىصضرلا | نإائثعو
 لكتم داع تنأو

 لصألاو تاودغلا يف ل

 : ٠١ 48 ةنس قوتملا ينارعشلا ميحرلا دبع خيشلا لاقو
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 هدلوج نمو لسرلا كيس اي

 تنأ ام ير كصخ يذلا

 نمو يلهاو ينيد ُْ رتسلاو

 ءىرما يأ هللا باب تنأف

 لوقملاو ربزملا هس م

 لهذي ادغ بللا يذ ركفل

 لزني هب وأ ينيب هيوحن
 لحدي ال كريغ نم هأتأ

 : ١١17 ةنس قوتملا يقشمدلا رمعلا دعس دمحم خيشلا لاقو

 ليخد بحسملا نأ ينئدحت هةقالع يبنلل يىيدنعو فيكو

 : ١١71 ةنس قوتملا يقشمدلا لولهبلا نمحرلا دبع خيشلا لاقو

 ايو ةمحرم قلخلا لجأ اي الأ

 قحلاب قحلا هيلع نم ايو
 ههاجب تانئاكلاذولت نمايو
 ًانهاو تيسمأ هيف امن ىنلقأ

 اجتلا كل نمع رضلا فشكب لجعو
 لسرمريخايدوجلادنع كنإف
 ةيحت ىبنسسمأ هللا ضافأ كيلع

 دصاق مادام باحصألاو كلآو

 هلص مهمظعأو ًانسح ىرولا متأ

 هلكشم حاضيإو تالم هشكل

 هلبكم تسمأ بركلا ديقب يسفنو
 هلقثأو يرهظ ضاه دقانفلا نأل
 هلسرم يهو ابصلا حير نم عرسأل

 هلمكم مالسلاب ةالص ىكزأو

 هلكلمأم تققحفامرمأل كامح

 : ١١7/5 ةنس ىفوتملا يقشمدلا ينينملا دمحأ باهشلا لاقو

 هأامح نم لبنم ريغ درت ل

 هلازغلا ولعت ءاهبلاب هلو

 هلاطه ىدنلاب هيدايأف

 : "١١937 ةنس قوتملا قشمد ليزن يناولعلا ىفطصم ديسلا لاقو

 اذبأ هحدم  الوسر اي

 ادحأ بجي مل ًاميرك اي
 ادذبأ هرب  الينم اي

 ًاسمتام فكلا تددم دق

 ةلصاو هللا ةالصو

 : يبرغملا يتبسلا جرف نب دمحم خيشلا لاقو
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 البسلا حضوأ اذإ ىدهلل
 الغتشا هب ام ىلو وه
 الب طق ناسحالا لأس

 اللس نمو ىدجتسا نمل

 الهتبمو اقورعم كلم

 الصح دق وجرملا لقو
 المهنا ماسلا ثيغ ام ك”ل



 ايداه ىحلل ءاح لوسر ريخأ

 يذلا مركلا يذ دوحلا بابب تعفو

 اهؤاضق كيلإ تنع ةجاح يلو

 اهرت هلا بيط ضرأ ةرايز
 ىتلا ةبيط ءارغلا ةدلبلا ىه

 ميحم هيف تنأىوثم لح نمف

 ىدرلا نم فاخي اندنع لخاد مف

 اهنيبو نانجلا نيب ام قرف الو

 : يبلحلا نوليبلا هللا حتف خيشلا لاقو
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 قئاو ينإ هللا لوسر اي
 ىشخأ ام كنع فاخ ريغ

 يذلاب يرشح موي يل نك مث
 يىنع مك يذايع اي يذالم اي

 آلا ىلعو ىلص هلل كيعف

 لبس الف ةاجنلا لبس تسرد دقو

 لبو هضراعو افطو هتماغ
 لهس يديساي هلل لضفب كيلع
 ' لكش امل ماتخلا ضوضفم كسملا مف
 لبنت رهدلا ىدم ىمحرلا ميداه
 اولح دق ةبيطب ماوقأ بيطايو
 هل مركيو رجأه ل مظعيو
 ولتن يذلا باتكلا تايآ دهشتو

 لقن وأ سانلا نم لقع هل نم ىدل
 لطه ترصعأ يتلا نزملل ناك امو

 الوح لاحب يغبأ ال كب

 المألا ينلنأف هيجترأ

 الجولا يفليو زوفلا بجوي
 لجناو اروف كب يىنع لاز

 البتثلا ةادمللا بحصلاو ل

 : يرقملا باهشلا رصاعم يرصملا يوارعشلا نيدلا رون نب رورسلا وبأ لاقو

 ونلارهظم ايدوجولاءايض اي
 برك لك نم ءالظلا يلجم اي
 ىجري نم اي هلإلا لوسر اي

 ديرم يأ هللا

 ينثغفأو يئجلم اي كردأ كردأ

 لأسأ كتاذ رون نم ًاسابتقار
 لوعملا كانس ىلع الإ سيل
 لأسيو بوركلا دنع يدانيو

 لبقي كباب لوخد ىجتري

 لضفتو يديس بركلا فشكاو

 : ةعومجملا يف تسيلو . ىلاعت هللا همحر يبلحلا ىلا لا دمع خيشلا لاقو

 يجترأ تلح دق هللا لوسر كيلإ

 ةمحر يلاحلا فعض ىلع نمف

 يلمتسأ كدوج راصد نسد ا

 : هنع هللا اقع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاقو

 ثيعغ لطب ماغلا لخب نإو
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 الدع روحا كاذ داعف كوتأ

 البو نيفاعلل كانمي عتمه



 افمصو لك يف ىرولا تقف دقل

 ديع تنأف تنأ تنك ا(اهمو

 دمحأل لثم قلخلا نيب ناك ايف

 لضاف لك يف لضفلا فونص لكو
 مهرشحب نولسرملا هيلع ليحي

 اةاقعو الع تدرفناو ليم

 الاثم نمحرلا كل قلحم مو

 ىللحملا فيسلا نسحتسي دقو

 ليثشم نوكي نميف هل سيلو

 ليلق هاوح دفق لضف ةبسلب

 ليحمي هلآلا ريغ ىلع سيلو

 لوح ميركلا نإ هبر ىدل

 ميملا ةيفاق

 هبذولأ نم يلام لسرلا مركأ اي
 يب كهاج هللا وسر قيضي نلو

 اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 : ١١ 217/ ةنس قوتملا قوتع نبا لاقو

 يديب ذخ هللا وسراي يديساي

 ىلع تينج دقامم هللا رففغتسأ

 نمف داعملا يفًاعيفش يل نكت ل نإ
 مكترصنل جاتحم ةوعد يالوم

 ةرخأآو ايند مكب ذوعأ ىفنإ

 مكتدوم نماهيفو يماظع ىلبت

 تركسام هللا تاولص مكيلع

 : يرصرصلا مامإلا لاقو

 ةعافشو يورلا ضوحلاهل نماي

 هتالص ءامسلا بر نم كتلصو

 ًاذئال كهاج لضفب مجتسي نم

 اهديك بوطخ نمًاعورمرجأف
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 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس

 مقتنم مساب ىلحت ميركلا اذإ

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو

 مقأ مل هيفًائبع تلم حت دقف
 ميدن ايوهنم يلجخ ايو يسن

 مقنلاو هللا باذع نم فريج

 مزألاو مايألا ىذأ مكيلإوكشي

 مهتلا ىلإ يضفي امو ءوسيامم

 مرصنم ريغ قوشو ميقم ىوه
 يملك يف حمدلا مظنو عومدلارثن

 مهركذ حار يف ىقتلا لمهأ حاورأ

 هميهاربإ رشحلا يف هب اهسو
 هميلثأ باهإلا سنداهبوجني

 هميلست ىدملا ىلعهنم كاتأو

 هميلح نامزلا اذ ِق هب ىيعي



 : ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 ارينثم نيدتهملل اجارس اي

 نيد لك خسان قحلا كيد

 هاتس وحم رافكلا ديريو
 انتثفأو 1 انعأف
 ًارصن جراعملا اذ هلاانل لس
 لاجر بولق تبن يهلإ لف
 مهادع بولق يف بعرلا فذقاو
 ةالص افلأ افلأ هللا كداز

 : ًاضيأ يرصرصلا مامإلا لاقو

 مالسلا كيلع ىدهحللا يبن اي

 الالجو ةعفر هللا كداز

 اقيمع اجف كيلإانعطق دق
 داهريخ اي كنم لضفلا بلطت

 ىرق نسحو ىدنلالذب كنم
 ءيىلم حامسسلاو رشبلاب تنأ
 كألا فقوملا يف عيفشلا معن تنأ
 لا كيدل بيحم ال نأ ريدجف

 تلاطو ءاضقلاانقاع نكي نإ
 انمو كيلإ ةئيج انلف

 نمف .بوطخلا نم انرجأف

 ليوط يأن دعب كانيتأ دق
 دقول لالجلا اذ هللا لأساف
 ملست نأو ودعلا عقدت ةعنم
 اولا مركم ىلع ىدنلا ماتف

 نوتلا فولخلا مساقلا يبأ نب دمحأ باهشلا لاقو

 ىرولا ىعد اذإ ينوع نك برايو
 ينلوتو بجتساو حماس _ ايو

 دجو يتوعد بجأ يداملاب كتلأس
 الك بحصلاو راتخلملا لع لصو

 مانصألا ةدابع نم اذقنم
 .مالظلل ابقاع حبصلا اذبام

 ماسحلا دح هولواح ام تود
 ماثلا ةةغطلا ىلع رصن ثوعغ

 ماهحلا سأكب مهيف ارئاد
 يماحن تحضأ مالسإلا ميرح نع

 مائثتلا دعب تاتشلاب مهمراو

 _مالس افلأ افلأو ىلاوتت

 مالظلا ءايضلا بقاع املك
 مارت ال ةزعو ءاهبو
 ماو كيلإ اهب | بولقب
 ماعنأإلاو ناسحالا كيدلف

 ماركلا دافتسا كدوجو نمو فيضلا
 مامذ كيلإ ىرسلاب انلو

 مالسإلا هراعش جار موه
 مايألا كدصق نع اياطملاب

 مالس كيلإ يده تقو لك
 ماضي ال هراج بطخلا نم تنك

 مالسلاو هلقي رهظ دف

 : نيتعانصلا يذب روهشملا يناوريقلا يسن

 (نهج امإو ىوأملا ىلإ امإف
 السو قفوو ايلعلا كتمحرب

 امسلاو ضرألا كلام اي يجترأامب
 امسبتف ىجدلا سيبعت قرلا ىأر
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 يلجأاضقناو يتامم ليبق ىرت

 افطنل افطناهئاقرز نم بلقلا دروأو

 مرح ىلإ يس وار لع ىعسأو ممن

 ةبه هلك يمسجو يىلامو يحور
 ضوع نم كنع يلام هللاو هللاو

 يدي ذحخ هللا دنع هاجلا بحاص اي

 ملعلاو نابلا لظب يىلحر طحأ

 مرض نم بلقلا يفام ضعب اهب يفطي
 مرحلا نكاس اياربلا عيمج يدفت

 مجعلاو برعلا دالبب هرونو

 ممألاديساياقشلا ينعلاز دق

 مدخلا ىلع مهقرفو كيلإ مهذحخ

 مهلك قلخلا يف ضرغ يل سيلو
 مرحلا يف كنع ىولس فيك دهملا يف

 مدع يف بحلا لهأ كرتت كاشاح

 هتراشإ يف نماي ءلسرلا مركأ اي

 هتلم حيشوت ىرولا يفادغ نمو

 هل سيل كيف بحمل ًافطعت

 هلصاقل يداملا ملعلا بحاصاي

 هل حاجنلا يف ىلوأ تنأ يبلطمف

 هلصقم ديرجت ىرع |اميف ناك نم

 انوؤجلم وهو همحب ذلي نمو
 دلع اهلام ةالص انم هيلع

 : يومحلا كيلم نبا لاقو

 ادغ نمو ماركلا لسرلاديس ايف

 ايجار كتيتأدق ينرجأ ينرجأ

 الئاس علمي موقلا ميرك اشاحو

 مهليزن نأ تاددسلا ةداع نمو

 دغ يف كهاجب وجنأ ىظل نم ىسع
 ةبيط ماعم ىينيع ىرت له ىرت
 ايلصم ةالصلا باب يف عرشأو

 اهضرأو يدخ باتعألاب قصلأو
 همالس ملئ هللا ةلص كيلع

 مهلئيدح نيذلا بحصلاو كلاو
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 ممأ نم دصقلا غولبو ىنملازوح
 مجنلاو ضورلا نيرهازلا لعوهزي
 مدخلا نم دددعم كنع فطعت

 ملعلا ىمح يف ينرجأ نايبلا نسح

 معنلا غبسمايهب ىردأ تنأو
 مصفنم ريغ البح هنم ىيأرهل

 مقن نم هاشحم امب ضارتعا الف

 ميدلا لعوبرياهلمجم ليصفت

 مقري رصتلاب دمحملا ءاول هيلع

 مسوتياجرلا كيف نم باخامو
 مدخيو ىعسي ءاج دق هباب ىلإ

 مركيو مهامح يف ىعريو ناصي
 اوملسأو اوبانأ موق يف رشحأو

 مسنتياهبيط نمابصلا فرعو
 ملسأ مالسلا باب نمو هيلع
 مثلأو اهارث الالجإ لبقأ

 مظلي حيدملا دقع هب مالس

 متخمو ليمجلاركذلاًأدبيهب



 : ةعومجملا يف تسيلو «ىلاعت هللا اهمحر ةينوعابلا ةشئاع تلاقو

 ايو ماركلا رخذ اي لسرلا متاخاي
 بغترسم لك نم اطعلا يف يعفاش اي
 همراكم نم ينامألاب يفعسماي
 ةيريوج ايلعلا كترضح باب يف
 لمأ ىلو ىفحم ال كل ع يىيتلاحف
 ىتمو ىسع يف يركفو نامزلا ىضم
 ينصخرأو يرادقم طقسأ بنذلاو
 ةلئاس بابلا اذهم تخنلأ دقو

 ىلع ٌنضت ىنسدحلا كمراكم اشاح

 منتغم لك نم ىنملل يتلصواي
 مقن نم نمألاب همحارم نمو
 مركلا ندعم اي دجف كافو وجرت

 ارمسق نم لصولا ىجرتأ مسقم

 0 صحخخرأ نم ىروسلا ين يتميقف

 هم ريغ اهيف نظلا نسحأ نم

 : 1١١ ةنس ىفوتملا يسويلا دوعسم نب نسحلا مامإلا لاقو
 بحم يإ هلإآلا لوسر اي
 ديدم ىقوش هلإلا لوسر اي

 نيح يلك يف هلإلا لوسر اي
 ىعسأ كتئج هلإلا لوسر اي
 ليزن ينإ هلإآلا لوسر اي
 مكنمو ىرقفلا يدصقم متنأ
 ميظسع ءاجو ةمرح مكلو

 ارفع رصقملا ىجت ري ال فيك

 : ةعومجملا يف تسيلو يسلب فراعلا لاقو

 الص يبنلا  دحأ ىلعو
 دالب نم ةبيط هللا يفقس اي

 كسم يه ةبرت مث اعرو
 امل يحولا طبهمو لصلملاو
 وهزت ةفيرشلا ةرجحلا ىرتو

 ىلمتي اج روضحلاب يذلاو
 هتتأو  ىدمحلاو ريخلا ىأرو

 لجتلا رولب هبيبلق ىلجنلاو

 ماهتسم مرغم هللاو كب

 مارغ كيف مارغلاو رفاو

 مالسو ةيحن ينم كل

 ماظع يفضو بونذلا ينتلقنأ

 ماضي سيل ماركلا ليزنو
 مامذلاو افولاو دوحلا فرعي

 مارت الا ةعفرو لاكو
 اوماعو كادذن ف لكلا حبس

 مامذو ةمرح كلم هلو

 مالسسلا بابب لخاد يننأ
 يمالس يبنلا دمحأ ىلعو
 ماقملا دنع ماقملا اهيف باط

 ماكألا يف -ضضايرلا روهزو
 مالظلل ابهذم حال هرون

 ماسستبا تاذ هتوح دق يذلاب
 ماهوألا نم تلحخ | بولقل
 مائثللا فشكبهل بيبح نم
 ماملإلا ةحفن قحلا ىضر نم

 يماعتلا روتس هلع تليزأو



 هط لضفملا ةرضح هذه

 ايازمب هصخ هللا نمو

 اذاف باتكلا ف ءاجح هدم

 ىتح هلم ةرايز وجرأ تنك

 ضرأ ءارفق لك تمجهتف
 فطلب هتم هلإلا انامحو
 ايائنح باكرلاو هانيتأف
 ٍيفشت هلم ةروزب انمعنو

 ابلق شعسنست مئ حيوارتلاو

 ىتش كيبابشلا يف سانلا ىرتو
 هاوجب عشاخو كاب نيب

 ولعي سمخلا نذآملا يف ادنلاو

 مايق فوفصلا ف نولصملاو

 ىللجت  ءاملا قراود مهيلعو
 عومشو تدقوأ ليدانقلاو

 سنأو فطلب لتمن ىسمسجلاو

 تسفو لك 5 هللا ةالصو

 مامإ ريخ نيلسرملا ديس
 ماودلا لوط هاوس يف نكت '

 ىماسأ نوملاعلاو تاذ وهو

 مانألا حيدم ىضتقي ام ردق

 يمارمو يىتيغب هللا ققح
 ماسسقإإلا دئاز ففوخلا اهؤلم

 ماعنإلا ىضنقكب اناعرو

 يمارتملا قباسلاف اهانو نم

 ماقسألاو ضارمألا عيمج نم

 مارغو ىوج نم عير املاط
 يمان قوشلاو 0 هط لوح

 مايهتلا اه تفو لك

 مايقلا فوفصلل هللا ىعر اي

 مادملا سأكب يرزت تايفاص
 مادخلا ةضبق يف تاقرشم

 ماشتحاو ةبيهو  لاكو
 يماهتلا يبنلا لع مالس عم

 مامحلا ءانغ نم نصغلا ىنثلاو

 : هنع هللا افع + ناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاقو

 ميدق يلع قاثيم ةبيطل

 ادمحم اهيف نأ الإ كاذ امو

 هرون نوكلا ف نإ سمشلا وهه

 هلضفب تانئاكلا مع رحبلاوه

 همكح لماش قلخلا نمع رهدلاوه

 هقلخ ديس هللا دبع دبعلاوه

 الئان سانلا مظعأ اي ىدملا يبن
 ةليسو ريح نيرادلا يفوه نمو
 يننإف يرومأ ف ينثغأ كرادت

 مزال كل اهتتاليصفت ركذ امو

 ميهأ يدل ًاموي تركذ ازإ
 ميقم دوجولا حور ىدهحلا لوسر

 مودي سيل سمشلا رونو مودي
 موعت ماركلا لك هلحاسب

 ميمذ تابئانلا يف هههعامو

 مودخ نامزلاو دبع نوكلاهل
 ميمع نيملاعلا يف هلووج نمو

 ميرك ميركلا برلا ىدل عيفش
 ميلأ نهسم مومه ىنترع
 ميلع بويغلا رارسنأب تنأف

 نونلا ةيفاق
 : يعربلا مامآلا لاق



 يللمأ اي هللا وسر اي يديس اي

 ينرواسي ام فشكاو يئاعد عمساو

 هفطاوع ىجرت نم برقأ تنأف
 دغ موي هللا ليلخ نباي كيفو

 ينرشنيو ينيوطي مسجلا كلاون
 ينعنمبو ينيمحي كهجو هاجو
 يف ةياعرلاب ىنع كانيعدعتال

 تقئتعاام هللا كيلع لص دعبو

 يناقلي موي يذالماي لئوم اي

 نازيم كلم لضفب حجرو ادوج

 ينازحأ لك سفنو بوطخلا نم
 يناطوأو يراد تدعب نإو يدنع

 ينايصعو يتالز ءوس نم ذولأ
 يناعرت فطللا نيعو تامركللاب

 ياش تماش وأ دسح ىيذ ىغب نم

 ينالاو هللا يف نمو يرسو ىيبضن
 نابلاو لئألا تابذع ابصلا حير

 : ىملدنألا بيطنخخلا نب نيدلا ناسل ذيملت كرمز نب هللا دبع وبأ لاقو

 ىنملا يندعاست له يرعش تيل الأ

 ىرأ نأب داؤفلا تانابل ىضقأو

 نال ةوعد هللا لوسر كيلإ

 هنابو قيقمللًاقايتنا دحي
 ًانهوم يزاجحلا قربلا ضموأ نإ نإو

 ىمعلا بهذم ايو يمحرلا ىلومايف
 محارريخ اي جاتحملا دي تطسب
 يتلا كتعافش ىمظعلا يتليسو

 هلسر متاخ هللا بيبح تنأف

 ايحلا بكسناام هللا كيلع لصف

 يناريجو هاوه يف يلهأ كرتأف
 ينافجأو هرث يف يدحخ رفعأ

 نايه عماطملا نهر اشحلا قوفخ
 نارسخو حارم يف يضقت بابش
 ناديدجلا دجتساام هيلإ وبصيو
 نافهل هنأ ءالظلا يف ددري

 ينلاعلا ذقنئمايو ىقرغلا يجنم ايو

 نارمع نب ىسومو ىسيعاهب ذولي
 ناوضرو ىفلزب صوصحمل مركأو
 نابلأ نصغ ِ ءاقرو تعجسامو

 ينلهاو يبلق مالسإلا لع تبث

 نايدألا ىلع يلاعلا هنيدبو

 ناططيشلا ىلع يرصناو قىحلل

 : يجافخلا باهشلا خيش يقشمدلا يالها يحلاصلا نيدلا سمش لاقو

 ىجزت بئاكرلا هل يبن ريخاي
 قون بئاجن ادح قوشم تحن نم
 ةالف لك كيلإ يرفي كءاج دق
 رحبي بونذلا نم اقيرغ كوعدي

 مالس مث كيلع ةالص عاونأ
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 نابثكو داهولااهب ىمارت ريسسلا يف

 ناح اذإ بورغلا يفو فورش لك يف
 ناطوأ قرافو اه ًاشحو بحاص دفق

 نازيم بصني مويو تاسسح موي يف

 نارفغب هللا ىدل ًاعيفش كوجرأ

 ناته دعاورلا نم ماغك يمه



 عيدب دوجولا اذل ماظن ماد ام

 : يندملا ينيسحلا ىولعلا دوبعاب خيش ديسلا لاقو

 ىرولا ريخو قلقخلا مركأ اي

 اذإ يهجو ثيح نم ىتهجواي

 هحتف لب بابلا تنأ تنأو

 ارئاز ' ىتأ ' صاع رصفم

 ءىرما يأ هلا باب تنأف

 نيسحلا دجحو لسرلا ديسو

 نيأو افيك لك يف هتهجو

 نيديلاب اياطعلاو جري ارواج

 نيينسحلا بلاط يلبق كافاو

 نيم مار دق كريغ نم هاتأ

 : ةلبانحلا مامإ ةمأدق نبا ىلإ ةيسن . يمادقلا ٍلبنحلا دمحم نب فسوي خيشلا لاقو

 نم فهعسم دجمي ىل هللاو ال ليلحخ

 اهلضف مع ةرضح نم فعسم ىوس

 ىقتلاو يحولا طبهم يرمعل كلتف

 هنإو نيتأشنلا يف اندعسأو

 ندأ نإو نامزلا ىصقأ نإ سانلا

 ىنغتسا اهلضف ادع امع ىتف لكو

 ىنسألااملزنمو ىلعألا اهبصنمو

 ىنسحلاب رفظي نيرادلا يفوازيزع
 انكرانل ناكو ار خذ انل ناكف

 انتم اذإ لاؤسلا دنع اندجنل

 : ٠١١ ةنس قوتملا يسافلا يلاتشفلا زيزعلا دبع خيشلا لاقو

 ادتحموأتيب ضرألا لهأ ريخ ايأ

 تبدجأ ينام اهانثعب كيلإ

 يمئارج باسحلا ىدبأ اذإ ينرجأ

 هزع لئاسو الول يذلا تنأف
 قيسش نح ام هللا ةلص كيلع

 : ىسلبانلا ينغلا ديع خيشلا يديس لاقو

 يئاجتلا كيلإ ىدهلا يبن اي

 لا اياقبو هفورص ينتهد دق

 نيعم نم يل سيلواعرذ تقض

 ىلومريخ اي بولقلا بيبح اي

 نم اي بانجلا عيفر اي

 لح

 نابرعو مجع قلخلا لك مركأو
 ناته كيدايأ نم نزمب ىقستل

 ينزيم ةفك رازوألا تلقثأو
 نارفغووفع باوبأ تحتفال

 نابلا ىلع مامحلا قرو تعجس امو

 انض لواحأ امب نامز نم

 ينأو ينأو دعسم الو ال

 ىنمتأ ام لانأ اموي ىلع
 انذل ا هلئيد ىمحب

 ىنثأ فئاحصلاو بتكلا يف هللا هيلع

 انهع حبصت لابجلا هيف موي



 رشح لوه نم كارذ ٍِق ينمحاو

 ينغ دبع تامملا لبق تيل

 مارغو ةعول نيب ام وهف

 انهأ كب ىنلع سانلاركسي
 يتذن كبانج نمو يبيبحاي

 انهس رازملاب ول اموي كنم

 انح  ةرايزلا تناح املك

 : «بيطلا حمفن» هباتك ىرقملا متخ اهو ,يسلدنألا بيبح نبأ لاقو

 ىرقلا وجرأ كيدان ىلإ تعج
 نويعلا برقأ اهنم ىدمهلا رون
 نوتهلا ثيغملا كيفك ثيعغ نم

 نوجشلاو اجشلا نيب ينعقوأ

 نوصغلا ددودق حيرلا تزهام

 : هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاقو

 نصح طسو يف رورسلا نأكف
 يذول عفشملاب سفنلا اهأ

 خملا دمحت ىفطصلملا دحأ

 قلخلاعيمج - داس هللا ديبع ريخ

 اذهو 2 هيف يىينظ نإ
 ينتهد لوتبلاابأ اي يديس

 ينيدو ينتلقلثأ دق يبونذو

 ىدل يلامو ىتلاح هذه

 هيلإ يعيفش نكو يىنع ضراف

 نيمك مومهلاركسع نمراث

 دوصح يرهد فورص نم هلوصح

 نيمألا يبنلا ىرولا يداه راح

 نوكي نم وأ ناك نم الضف

 نيقي ملع ه هةنعم ظفل نظلا

 نوبز بوطغخلا نم برح يأ
 نيهر نهضقأ مل نويدب
 نيتم نكر كاوس ىلاعت هللا

 نوه تيضر اذإ بعص لك

 : ةيناهبنلا يتعومجم رخآ يف ىرخأ تاحشوم عم هتركذ حشوم يف تلقو

 ذافن يذ اياربلا يف هاج لك
 ذاعم قلخلا يف كريغ يل سيل
 افع دق يريلصف ينكردا كردأ

 افحجلأ يقحب وه رهدلا كدبع

 ىفقكو املإ هللا انبسح

525 

 لوسر ريخ اي هلل بيبح اي
 لوطي يفاضلا كهاج هيلعف

 لوطي حرش يديس  يلاحلو
 نمدلاك افصل عبر ادغو

 نسولا ذيذل ينع ىفنو
 راتتساكنلنعاموابهسردت تنأ

 رارقلا راد يفو ايندلا يف كنم
 راوحجلا كتم انبحأو يلهأ مع

 نتفلا لك رش نم ًايقاو
 نكر ىوقأ بوسحملل كب



 :رخآ حشوم يف تلقو

 ًادعسم يل نك ءارهزلاابأ اي

 اددملا كاوس نم ىغبأ تسل

 ادعلا لاص اذإ ىفعض ىلعو
 السأ نل ىنتملسأ نإ انأ
 امذلا ماد ام ينكردأ كردأ

 مقفو افميعض  هللو انأ

 ريقحو | ليلذ هللاو انأ

 ٍريجم سانلا يف كريغ يل سيل
 مضتهم يديس ىنعدت ال

 وأ ينبراح نم لك

 راسل و

 الظ

 نامزلاب ىردأ تنأ يدع اي

 نام قدصلل ىتف ترتخا الك

 نامألاو مهيف ناهإلا فعض

 امنلإ مهادج يىنيدجي سيل

 يدلج  ينامز ىهوأ دقلف

 يدمتعم ىرولا نيب نم تنأ

 يددع ىوقأ مظعألا كفهاج

 سلطأ لك  يتادعف

 ددملل دقئاز جايتحاب

 يديس نم ىأ يزع اهنإ
 يدنس ىوقأ هللا دعب تنأ

 يسق وأ مهس نم يدنع سيل
 ىسدقألا بانحلا قح قو ام

 دوهعو ءاقو هيلهألل ام

 دوحجلاب ىنم فورعملا اولباق
 دوعو مهاودجو قذم مهدو

 سجيبنملا كدوج نسم يدتجأ

 هنئذ

 ءاحلا ةيفاق

 : يرصرصلا مامإلا لاقو
 هيت لك نم هللا هب انده يذلا كيلملا لوسر اي الأ

 تادنسملا نمًاثيدح تعمس

 اويلطا تلق كنأ هاتعمو

 كهجو نم نسحأ رأ مو

 هيبنلا هيقفلا داؤف سي
 هوجولا ناسح دنع جئاوحلا

 هيجترأ امب يل دجف ميركلا

 هيجو ىلوم هجاجر نم بيخمي

 : ”17/ا/ ةنس قوتملا يقشمدلا ينابيشلا راوس نب دمحم نيدلا مجن لاقو

 لا كردأ يذلا ىدمحلا ىبن اي

 ةمايقلا موي ًامامإ اب

 نكل يبفن لوقي لك موي
 ام اذإ كيلإ انم سفن لك
 ال موي يف ةصعلاعيفش اي

 ىمظعلا كتعافش جار دبعل نك

 اياربلا ثوغو ىرولا ثوغ تنأ

 م٠

 اهاده ريثملا هيده نسم ةمأ

 اهاولو اهضوحب ابهنم صوصخملاو

 اهاجتام اهفوخ رشحلا يف دتشا

 اهاوس سفنل ايش سفن كلمت
 اهاططخ سوفنلا قبوأ اذإ

 اهاهد بطخ لكل ىجرملاو

 3 م/ قحلا دهاوش



 ًامدق ةيادمحلاب تتضفت دق
 جاح ءاضمإ دارأ نإ يذلاو

 يئاجر بيحخي نأ هلل شاح

 اهاده دق نم سوفنلا يجليو

 اهاضمأ اهنوؤش ىضمت دنع

 ىهانتت الو هنم ىلاوت قلحلا يقلاخ نم ةالصلا كيعف

 واولا ةيفاق

 : هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا هعماج لاق

 ىوهأ ًابرع مهب مركأ اقنلا برسعل

 ةبيلطعب ببحأو ًاموق مهب ببحأف

 اهب ىوث نيح كالفألا لضفأ تدغ

 اهزعأ تراصو ايندلا تقاف هب

 لسرم ريخ اورواج موقلائينه
 ةينم مظعأ يهو يرعش تيل الأ

 اقرشم ردبلا ىرأ يك يلاحر دشأ

 ىرولا ىده دق هنأ ءيش بجعأو

 ىورأ يبرأ الو ٌّيم يتينم امو
 ىولس اندنعا الو نم مهدنعامو

 ىوثم ىرولا ريخ راتخملل هيف ىمح
 ىوقألاه شيل ىدملا سمش مهمركأو

 ىودج اهرثكأو ًاردق اهعفرأو
 اوج اهفرشأو اضرأ اهفرشأو

 ىوأم هفانكأب اهيف مهل ناكو
 ىوطت اننيبام ءاديبلا ةقش ىتم

 ىوعلا هرض امو اهيف هعلطمب
 اوغلا كلذ هراونأ ِق لضأ دقو

 ءايلا ةيفاق
 : يبلحلا دومحم باهشلا لاقو

 قرثعل نك ىفطصلاا هاجب يملإ

 هنأ يبونذ نم يقوحخ ناك دقو

 يل ىدرت لوبقلااهيف ةحفن ىسع

 دمحم هاجب حربأ مل ينإف

 ههاجو هلآلاوفع ىوس يل امف
 ادذغ هتعافش يف يئاجر الولو

 ههاجبو يفتقكأ ال ينكلو

 اهلظ ةعافشلاو حيسف يئاجر
 قيش ماه ام هللا ةلص هيلع

 ايئاطخ ياطخ ىهوأ دقف اليقم

 ايئاجرل ابلاغ ودغي ياشاحو
 ايهال دشرلا نع ًاباق اهفراوع
 ايئارو تكرت ًاللقثأ ففحت
 ايجار رشحلا فقوم يفهل يبحب
 ايصاونلا بونذلا ىنم تذخأ اذإ
 ايل الو يع ل يتاجن توجر

 اينامألا لانأ نأ ىلإ تكسمت
 ايلامأ رخذ هللا وفعو ليلظ

 ايماه ضورلا يف نزملا نفج - تابامو

 نإو أيظع الضف امل نإ لاقو ةيتآلا ةثاغتسالا دئاوف يف يديبزلا يجرشلا سابعلا وبأ لقنو



 هللا جرف تايبألا هذه لسوت املف هيف ةليخلا مدعو هعرذ هب قاض ميظع رمأ يف عقو سانلا نم أريثك

 : يهو هنع

 رسع دعب نم أ ري مكو

 يكذلا مهف نع هافح قدي

 يثعلاب - ةرسملا ”كيتنأتو ًاأاحابص هب ءاست رمأ مكو

 ٌٍّإعلا درفلا دحاولاب قثف |ًاموي لاوحألا كب تقاض اذإ

 فراعلا امهدحأ :نيليلج نيمامإل نيتليلج نيتئاغتسا ركذب بابلا اذه متخأ نأ تيأر دقو

 ,ريبكلا ريمألا دمحم خيشلا يديس ريهشلا ريبكلا مامإلا يناثلاو . يركبلا ىفطصم ديسلا يديس هللاب

 هك يبنلاب ةثاغتسالا نم هيلع اتلمتشا امل (هنأشب ءانتعا نيتيمال اتناك نإو ماللا ةيفاق يف امهركذأ و

 يف نيتدوجوم ريغ امهو ءالقتسم ادرو نوكت نأ اههنم ةدحاو لك حلصت ثيحب هتمأ ءايلوأ رباكأ ضعبو

 تلقن دقو ,ةيضرملا تاثاغتسالا نم امههنكلو «ةيوبنلا حئادملا نم نابسحي ال امبخأل «ةيناهبنلا ةعومجملا

 ةديصقو «ةيلاهتبالا ةديصقلا هذه اهيف ركذ هل داروأ ةعومجم نم يركبلا ىفطصم يديس ةديصق

 يف ةليوط اهنكلو «ماتخلا ىلإ !دبملا نم ءايبنألاب لسوتلاب ماتخلا قرابلا قراوش» :اهامس ةيئار ىرخأ
 : املوأ رثكأ وأ تيب ةثاثالث وحن

 رشبلا ىلوأ ماركلا لسرلاب براي
 : هلوق اهرخآو

 لسوت باب هيف ةءانبلا نسح

 رشبللا دارفأ ةاده ءايبنألاو

 رشبلا ادي ماركلا لسرلاب هخرأ

 هلوق يهو ةيماللا هذه ركذ ىلع ترصتقاو انه اهركذأ ملافوطلو ١١54 ةنس اهمظن خيراتوهو

 : هنع هللا ىضر

 هلآو نوصملا رسلاب
 تدحوتو تسدف تاذ ,

 ىلعلا تاومسلا كالمأ لكسبو

 ىوحامبمثرومعملاهتيببو
 ىنملا دي هتلصف حول ملعبو
 رفو ليجنإو ةاروت روبزب
 هلسرب مق هللا ءايبنأبو
 يديس مهتم مزعلا لهأ رسبو
 لسرم مركأ راتخملا دمحع
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 هلالح رولب ىللعألا هشرعبو

 هلاعف عيدب نم هأارن امبو

 هلالظب فئاط وأ رئاز نم



 ىسقتلا بابرأ تاداسلا هبحصبو

 هرس ةبيغ نيمأو هقيدصهب

 ائدحم معن قورافلاب كاذكو

 ىقتلا ناثع نيرونللا يذب اذكو

 ىغولا لطب ىفطصلملا مع نبابو

 اطغلا فمشكدزي م ةئيدملا باب

 نإ ءابقنلا ةدع يف مه نمبو

 ىلإ مهعباتو مهل نيعباتلاب
 همولعب مس نم ةفينح يبأب
 ىرولا يف لمكملا سيردإ نبابو
 هب نم ةنيدملا ملع كلامو
 هرصع دحوأ دومحملا دمحأبو

 هديحوت يف قاف نم يرعشألابو
 يذلا يراخبلا مئ ملسمبو

 مهبيبح ملئ : يرصبلاب كاذكو

 امسلا لهأ ف فورعملا كديعبو

 مهفيفخ نباب مئ : مهدأ نبابو

 رك هاشب مث ضايع نب ليضفب
 يذلا نايلس يبأب يطساولاب

 لا هريسيبع بيط نوكلا يف ىرس نميو

 مهديلنج دوجولا ةرئاد بطقبو

 يذلاركب يبأ يلبشلابو اضيأ

 تفرش دق يذلا داشمم رسبو

 نم زارخلا كلذ ديعس ينبأب
 ىتف نم ةلاسرلا توحام لكبو
 هلوقب بييبحلا نذأ هل نبمبو

 يذلادرفلا رداقلا دبع يالوم

 ىضترملا ماهملا نيماشلا يبأب

 هسأب ةدشب ىرسأ نم كف مك
 ةلالج عيفرلا يعافرلا نباب
 زجاوع خيش راص دق هلذبو
 نم ميهاربإ باطقألا عباربو
 ىقترملا مامإلا يقوسدلا كاذ

 7مل

 هلاح ثراو راغلا ف هقيفرو

 هلاقب ميكحلا ركذلا قفاو نم

 هلاوز سمش ناك ذإ هنيقي ع

 هلاكب مهصخ نم هب اودع
 هلاصو لهأ قاتشاام ءاقللا موي

 هلاصخب الع دقو كالسلا قوف

 هلاب يف ىوسلارم نكي مل نم
 هلاجر فرع عاضو دوجولا ءاض
 هلاثمك ىري الف ماقملا درف

 هلاحن ىنسلا يديرتاملاو
 هلاونم لع جستني م طبضلا ف

 هلامب يخسلا دوادب اضيأ

 هلالخ نسحو يخركلا فورعم
 هلاعن يقاحلا رشبيو

 هلاولا يرتستلاب اذك نابم

 هلابقإ نم بولطملاب زاف دق
 هلاعفب ىقترملا يرسلا رحب
 هلامآ نم ذفلاهتفي م نم

 هلابي طق رم ام ىىنملا ريغ

 هلاكب تهز دقو هيف رولئيد
 هلالجإ يف برقلا لهأ قاف دق
 هلايذأ نيم ناوكألا عوضتت

 هلاق يف اديؤم لاقف ىمدق
 هلاثمأ ىلع هكرادم تزع

 هلاتقب كتاف ةوتفلا يماس

 هلالظ برقو هدلومل اعدو
 هلاسرأ ْ داح دق هعسمد نسم

 هلايرج نم نآأمظلا يقس دقلو

 هلالمل لمي ملو راس دجلاب
 هلابقأ نم كاذ لب ىلعلا ججوأ



 افولا يبأ نيفراعلا لك جاتبو

 ىغولا ران الطصا ىدل دوسألا دسأ

 لمكم ءمسلا وج ىدل ردب
 رحبأ نم ىقتسا نم يلذاشلاب
 يذلا هثراو ىيسرملا ئديسبو

 اذك هتقيرط اوكلس نم لكبو

 دجي ملف قيقرلالزغانل نمبو
 هبايحأمك نيدتا مولعايحأ
 هباطقأ نسم تقولااذه لهأبو

 اومدقتو اومدق دق نم لكبو

 اوميخو دوجولا نكس نم لكبو

 الولا لهأ نم نوقاب مه نمبيو
 لا وبأ هتسينكو رضخ مهبيقنب

 انه اوركذ نم هاجبفاننبراي
 امبمحمل تفشك دقام هل فشكاو
 ىبتجملا بيبحلاب يدويف قلطاو

 ىنملا بح يف بلقلل نم بحصلاو
 تدشنأام ىفطصم كدبعل رفغاو

 هلاكشأ ىلع يماسلاافصلا يكاز
 هلابشأ عم ربصلا عيطتسي نم

 هلابحب انلبح لصوأ براي
 هلاله لثم قيقحتلا يف هوسو
 هلاؤسل  ىننملا هاطعأو رشع

 هلاطبأ نم بيرقتلا ىمح يفوه
 هلاح ثراو يشرعلا هتوقاي

 هلازغم ىلع اطسف جسسان نم

 هلاجب اهرانأف تسقاجهم

 هلاجرو هئابقن هلادبأ

 هلاضفأ نم يالوم مهابحو

 هلابجو هلامرو هرحب يف
 هلالد فصوب وصخ دقل موق

 هلاصو ءامبايحأ نم سابع

 هلامج رون قلي مل يذلا الإ
 هلاسرأ يف باط مالس ىكزأ
 هلالعإ نم بصلا داؤف صلخ
 هلاقثأ نم هنع ففخ ركذلا يف
 هلآو ىمشاملا ريشبلا هط

 هلاقص نسحلااوحاتراف هولقص
 هلآو نوصملا رسلاب هوعدأ

 ةدريلا حرش ةيلذاشلا تاحشفنلاو هباتك 2 يرصملا يودعلا نسح خيشلا انخيش لاقو

 ةعيرشلاو ةقيقحلا نيب عماجلا نيكمتلا لهأ ةدمعو نيققحملا ةمتاخ انخياشم خيش مظن دقو «ةيريصوبلا

 : لاقف . مهب ًاثيغتسمو ىلاعت هللا ىلإ مهب السوتم ةلسلسلا لاجر ريبكلا ريمألا دمحم يديس ةمالعلا

 هلاؤس ءدب دبعلا ثيغتسي كب

 عم ليفارمإ مث حولو ملق
 اهريخو تانئاكلا لك لصأبو

 اممليلس ال هبحصبو هلآبو

 ىدهحلا نسح هلجن دمحأ طيسبو

 يذلا هعبات يرصبلا هيمسب

 اد يئاطلاب يمجعلا بيبحب

 انبرايمهيلبش مهدينجب

 ,ىءخم

 هلالجل ىرولا عضخ ادحاواي

 هلاسرإ ىده ارط اهمع نم
 هلاكب ىلتعا نم لوتبلا جوز
 هلاعف نسح نيتئفلا حلصأ نم
 هلاقب كوكشلاو ةلالضلا حاز

 هلاجم ىرس | افورعمو | دو

 هلاقع دويق نم كديبع صلخ



 هرذق مظعملا مهرو انتب

 نم يندملا وه نمجحر كدكلتعبو

 يذلا ثيلل | رشيسشب 2 نباب كاذكو

 يلذاشلا تناب أارس هتبطاخ

 ىتفلا سونبع يودبلاب كاذكو
 رلابو لضف يبأ يدنحلا فراعلاب
 مهرومزأ راغمأ دمحكب

 اي ناوزغلاو عابتلا كدبعبو

 دمحم ذالملا بطقلا بلاطلاب

 وم هلل دبعو ىلع يرجنألاب
 دمحأب مث يرصقلا لصاولاب

 انخيش ةقيقحلاو ةعيرشلا يواح

 هماقم كاملا قوف امس خيش

 هب ىدهو ىدهحلا هب دارأ ادبع

 هركذ يداوبلاو نئادملا ألم

 همايأ هب تبعل بركم مك

 نم زاف دق نإ هأرث مشكلاو

 هنإف طعت تئثش ام هب لأساو

 انريسأك هبحص م ةقيرط -

 انل نسكو ميرك ايريخب متخاو

 انبر اي انبر اي انبر اي
 ىوح امو باتكلا تايآ رسبف

 همارم ليلئب اهئراقل حمساو
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 هلاجر بطق هللا دبع يالوم
 هلاصوب ىظتحاف زوافملا عطق

 هلابشأ ابر يف نسحأف ير

 هلامآ ىوغ نم يداؤف هبن
 هلاض تبانئم يف بئاجنلا ىعار

 هلالحإ يذ ناتنهلاو يجارج

 هلآو لئالدلل يلوزجلا مث
 هلالكب ارئاح كردأ يالوم

 هلالضإ نم هذقنأ ىسعع بطقلاو

 هلاونب انمع نم يرمهوجلا
 هلاثم ركذ تامحرلا لزني نم
 هلاعأ يف تاينلا صلحخأ دق
 هلاصيإ نم عاسبتألا امس اذكو

 هلابحب ىقتساو ىقوو ىوف
 هلاؤسب ىدنلا موي بحمي مل ذإ

 هلابخ موسر احم هاحن ان

 هلاعن لثمك هل اعلا لعج

 هلالطأ يف سنألا راث ينجاو
 اهلاطه ىدنلا دادمأ ضايف
 هلاعفب ىدتقا نمو مبهنيرغو

 هلآب مث راتخملا دمحأبو

 هلاوئم ىلع ًاعمج انب كلساو
 هلاقثأ نم قاض اليلذ محراو

 هلاوهأ نم بابلألا تراح دق

 هلآو عاد لكل بيجسملا تنأ

 هلاقب لوسرلا هب كاعد امبيو
 هلاصيإ نم هعنماو مهركم نم

 هلاحو نامزلاد يك نم هظفحاو

 هلاحو نامزلا ديك نم هظفحاو



 هلاحو نامزلا ديك نم هظفحاو  همارم ليئب اهعماسل حمساو

 هلآلو انعيفشو انيبنل اضرلا عم مالسلاو كتالص مدأو

 هلاحر دشل يداحلا منر وأ ابصلا بههوأ كالفألا تمادام

 هلاؤس ءدب دبعلا ثيغتسي كب دمحم ريمألا دبعلا مقهت وأ

 روكذملا ريبكلا ريمألا خيشلا نإ :هنع هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا باتكلا اذه عماج لوقي

 لك نمو ةقيرطلاو ةعيرشلا مولع نم هيلع لمتشا امو هتبثب ينزاجأ دقو ,روهشملا تبثلا بحاص وه

 ريغصلا ريمألا دمحم خيشلا نع يرصملا اقسلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا مامإلا يخيش لوقنمو لوقعم

 امهيف هدانسإو يدادجأ رباكأ نم قيرطلاو ملعلا يف هنع هللا يضر وهف .روكذملا ريبكلا ريمألا هدلاو نع

 نيذلا ةيلذاشلا ةقيرطلا ةلسلس خياشم ءامسأب ماتلا فيرعتلا عسي ال مظنلا نإ ثيحو .يدانسإ

 ةفيرشلا مهئامسأ راركتب ةكربلا ةدايز لصحتلو حاضيإلا ةدايزل ارثن مهءامسأ دبعأ انأ اهف ,مهركذ

 :لوقأف , مهنع هللا يضر

 يعفاشلا اقسلا ميهاربإ خيشلا انخيش ةماعلا هتزاجإ نمض يف ةيلذاشلا ةقيرطلاب ينزاجأ دق

 ريبكلا ريمألا دمحم خيشلا ريهشلا مامإلا هيبأ نع يكلاملا ريغصلا ريمألا دمحم خيشلا هخيش نع روكذملا

 باهولا دبع يديس ريهشلا يلولا هللاب فراعلاو يعفاشلا يرهوجلا دمحأ خيشلا ةمالعلا مامإلا نع

 نع ذخأ وهو .يبرغملا يسكنكلا يرصقلا دمحم نب هللا دبع يديس نع امهالك يكلاملا يفيفعلا

 يف ماقأ «يملعلا فيرشلا مي ميهاربإ نب هللا دبع يالومو يديس ينادمصلا درفلاو ينابرلا بطقلا

 ةسمخ موي لك هدرو ناكو يو هللا لوسر نم نذإب الإ سانلا ىلع لبقي ملو ةنس نيثالثو افين ةينابطقلا

 يبأ يديس نع ذخأو هو . يرجنألا دمحأ يديس نع ذخأ وهو . 245 يبنلا ىلع ةالص . فلأ نيرشعو

 «ةثايعستو فينو نيعبس ذنم اديهش تام ؛ يحابصملا ىسيع نب نسحلا دمحم يبأ نب ىسيع يدهم

 نب دمحم هللا دبع بأ يديس نع ذخأ وهو . برغملاب رصقلا لامعأ نم ةعادعدلاب هيبأ ةضور يف نفدو

 جراخ نفدو «456 ةنس يفوت .بلاطلاب فورعملا ينارمزلا يوارهلا دمحأ نب ىبسيع نب يدهم نب ىلع

 يناوزغلا هللا دبع يديس دمحم يبأ نع ذخأو هو . ساف باوبأ نم حوتفلا باب لخاد نم ةعيلقلا باب

 قحلا دبع نب زيزعلا دبع دمحم بأ يديس نع ذخأ وهو .975 ةنس يفوت ءاهنيفدو شكارم ليزن

 هللا دبع يبأ يديس نع ذخأ وهو 414 ةنس يفوت اهنيفدو ًاضيأ شكارم ليزن عابتلاب فورعملا رارحلا

 كلس . تاريخلا لئالد بحاص يلالمسلا مث يلوزجلا ناميلس نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم

 وهو ةزارطم دالب نم لاغوفأب يفوتو . اديرم نيتسو اسمخو ةئامتسو ًأفلأ رشع انثا هنع ىلاعت هللا يضر

 مارحلا ةدعقلا يذ رهش نم ءاعبرألا موي حبصلا ةالص نم ةيناثلا ةعكرلا نم ىلوألا ةدجسلا يف دجاس

 م تافو مويك همسج دجو لقن و ءايب نفدو «هتوم نم ةنس نيعبس دعب شكارم لإ لقن مث 144 ةنس

 هللا دبع بأ يديس نع ذخأ هنع هللا يضر وهو .ًائيش هنم نامزلا لوط ريغي لو ضرألا هيلع دعت

 نع ذخأ وهو .يرومزألا هل لاقي هنأ ريمألا خيشلا ةثاغتسا يفو .يطينملا راغم هللا دبع نب دمحم

 يفو « يهبلا خيشلا هخيش نع ةلوقنملا يودعلا انخيش ةرابع يف اذك يئانترحلا ديعس نامثع يبأ يديس

 ديز بأ يديس نع ذخأ وهو ؟فرحم امهدحأ وأ ناحيحص امه له يردأ الف يناتنهلا ظفلب ريمألا مظن

 وهو . يدنحلا لضفلا يبأ خيشلا نع ذخأ وهو . ةنس نيرشع هللا مرحب ماقأو يجارجرلا نمحرلا دبع
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 يلع يديس مالسإلا خيش نع ذخأ وهو .هنامز يسيوأ لبإلا يعار يودبلا سونيع خيشلا نع ذخأ

 روهنمد نيفد حئاسلا يبرغملا هللا دبع يبأ يديس نع ذخأ وهو .ةريخذلا بحاص يفارقلا ردبلا

 ةيمشاهلا ةباصعلا ةوفص ةصالخو نيكلسملا قرط عمجمو نيحلاصلا ةودق نع ذخأ وهو .ةريحبلا

 هعلطأ يذلا ,باطقألا ينأ بطقلا نيلصاولا مامإو ,نيفراعلا جات . ةيوبنلا ةرجشلا ةرمث ةرغ ةورذو

 نب يلع يلذاشلا نسحلا يبأ يديس عماجلا ثوغلا درفلا .بالصألا يف مهو هعابتأ عيمج ىلع هللا

 رهظمو قيرطلا بحاص يولعلا يمطافلا ينسحلا يسيردإلا فيرشلا ميمت نب رابجلا دبع نب هللا دبع

 ءارحصب يقوتو .ةثاسمحخو نيعستو ثالث ماع ىصقألا برغملاب هنع هللا يضر دلو قيقحتلا ءاول

 نب شيشب نب مالسلا دبع يديس دمحم يبأ نع ذخأ وهو . 107 ةنس جحلا دصاق وهو باذيع

 لاح الإ يديس نع ةخأ وهو . 777 ةنس ًاديهش يفوت يسيردإلا ينسحلا مي ميهاربإ نب روصنم

 انكسل تايزلاب ريهشلا ِةفكي لوسرلا ةنيدم ةبسن يندم راطعلا نسحلا فيرشلا نيسلا نب نحرلا

 هظن يف وهو يودعلا انخيش : رباع يف اذك يريانتلا هللا دبع يديس نع ذخأ وهو ل ةزاحب

 ديس ذاتسألا نع ردحج نب فلد ىلبشلا ركب يبأ ذاتسألا نع ذخأ وهو . يروانتلا ظفلب ريمألا 1

 نسحلا يبأ هلاخ ذاتسألا نع وهو . 70/7 ةنس يفوت «يريراوقلا دمحم نب دينجلا اقل يأ ةقئاطلا

 رصن نب دواد نايلس يبأ نع وهو يخركلا زوريف نب فورعم ظوفحم بأ نعوهو . يطقسلا يرسلا
 يرصبلا نسحلا ديعس يبأ ليلجلا ديسلا نعوهو . يمجعلا بيبح يديس نع وهو . ىئاطلا

 أميف اذك .ههجو مركو هنع هللا يضر بلاط يأ نب ؛ يلع بارت يبأ انالومو انديس نعوهو . يعباتلا

 الب يلع انديس نع ذخأ يرصبلا نسحلا نأ نم روهشملاوهو . يهبلا هخيش نع يودعلا انخيش هركذ

 . هنع ذخأ يرصبلا نسحلا نأ هنم مهفيف يلع نب نسحلا انديس ركذريمألا خيشلا مظن يفو . ةطساو

 يلع انديس ذخأو . ملعأ هللاو ًايلع كردي مل يرصبلا نإ ءاملعلا ضعب لاق اذكهو . ىلع هيبأ نع وهو

 نع ليئاكيم انديس نع ليربج انديس نع كي دمحم انالومو انديس تانئاكلا ديس نع هنع هللا ىضر

 هتافص تسدقتو هلالج لج ليلجلا نع ملقلا نع حوللا نع ليئارزع انديس نع ليفارسإ انديس

 ةرابع نم كلذ عيمج تذخأ دقو .ةيلوزجلا ةداسلا عورف نم ةيلعلا ةداسلا دنس وه اذه .هؤامسأو

 نع هلقن وهو «ةيريصوبلا ةدربلا حرش يف ةيلذاشلا تاحفنلا» هباتك يف يودعلا نسح خيشلا انخيش

 ركذ ةقيرطلا هذه يف اهفلأ . يهبلا دمحم يديس وهو ةيلذاشلا ةقيرطلا هنع ذخأ يذلا هخيشل ةلاسر

 . سوماقلاو ءايحإألا حراش ىنعي ىنيسحلا ىضترملا دمحم ديسلا نع ةيلذاشلا ةقيرطلا هنع ذخأ هنأ اهيف

 باهشلا نع اهذخأف ىضترم ديسلا امأ . يريحبلا ينيرملا يشارقنلا نمحرلا دبع جاحلا يديس نعو

 اهاذخأ يولملاو يفيفعلاو . يفيفعلا باهولا دبع يديس نع اهذخأف ىشارقنلا امأو . يولملا دمحأ

 تذحأ دقو . اهاجر ركذ مدقتملا ةلسلسلا رخآ ىلإ يسكنكلا يرصقلا دمحم نب هللا دبع يديس نع

 نيمرحلاب ميقملا يلذاشلا يسافلا دمحم خيشلا هللاب فراعلا يديس نع ةيلذاشلا ةيلعلا ةقيرطلا

 يتلا ةنسلا وأ 1744 ةنس رصم ىلإ رضح دق هنع هللا يضر ناكو ؛ةفرشملا ةكم يف ىفوتملا نيفيرشلا
 نيرشعلا نود ينسو ملعلا بلطل رهزألا عماجلا يف ارواجم كاذ اذإ تنكو ءاهدعب ىتلا وأ اهلبق

 ءاهبلط نم ةلمج يف ةقيرطلا هنم تبلطو هتكرب يل تلصحو هيدي تلبقو هنع هللا يضر هيلإ تبهذف

 هنم تعمسو يريغ ىطعأ |ى اهايإ يناطعأف رصم لهأ نم مهريغو ةبلطلاو ءاملعلا نم نيريثك اوناكو
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 راوج يف ةظقي ءارهزلا ةمطاف ةديسلا هتّدج ىأر هنأ اهنم ينهذ يف ىقب هسفن نع اهركذ تامارك كاذذإ

 دعب هب عمتجأ ملو زاجحلا ىلإ رفاس مث ءهنعو اهنع هللا يضر هب تبحرو هتملك ابنأو قي يبنلا ةرجح

 نيفد ينسحلا يرئازجلا رداقلا دبع ديسلا ريبكلا ريمألا خيش وهو . هتاكربب ينعفنو ىلاعت هللا همحر كلذ

 ةيطإلا فراعملا يف فقاوملا» باتك بحاص ماركلا تيبلا لهأ انتاداس نم ءايلوألا رباكأ دحأ ماشلا

 نيفراعلا رباكأ نم ناك هفلؤم نأ ىلع ةلدألا ىوقأ نم هتدجوف هيلع تعلطا دقو (ةينارقلا رارسألاو

 حدم ةيئار ةليوط ةديصق هيف هل تيأرو ,نيعمجأ هللا ءايلوأ نعو هنع هللا يضر نيلماعلا ءاملعلا ةمئأو

 هفراعمي هعافتنا ةرثكو هرارسأو هبقانم نم اهيف ركذو روكذملا يمافلا دمحم خيشلا يخيشو هخيش اهيف

 يف ركذ دقف .ريظن هل سيل يذلا ريمألا ديرملا اذهو ءريبكلا خيشلا كلذ ردق ةلالج ىلع لدي ام هراونأو

 يف هتولح يف ةظقي ِدلكَك يبنلاب عمتجا اهخأ اهنم :نيناثلاو ثلاثلا فقوملا يف روكذملا «فقاوملا» هباتك

 ءايلوألا لمك نم دارفألا الإ هيلإ لصي ال ادج لاع ةيالولا يف ماقم ىفخي ال اى اذهو «ةرونملا ةئيدملا

 ةيماشلا اندالب نم اكع ىلإ تمدق رهزألا نم يعوجر دعبو .مهنع هللا يضر ءايفصألا رباكأو

 وهو ينسحلا يطرشيلا نيدلا رون ىلع خيشلا يديس هللاب فراعلا خيشلاب ١194١ ةنس اهيف تعمتجاو

 نب دمحم هللا دبع يبأ هللاب فراعلا يديس نع اهاذخأ ,قيرطلا يف ىسافلا دمحم خيشلا يديس وخأ

 تيأرو ةريثك ارارم هب تعمتجاو اضيأ ةيلذاشلا ةقيرطلا يبلطب يناطعأف هنع هللا ىضر يندملا رفاظ ةزمح

 يف يسرد ةقلح نم ًابيرق سلجي ناك هنإ ىتح «سانلا نم ريثك هري ملام يوحن لابقإلاو فطللا نم هنم
 دقو «يل وعديو هدي لبقأو موقأف سردلا رخآ ىلإ رمتسيو .هيقلأ ام عمتسيو رصعلا دعي عماجلا

 .«نيخسارلا ءايلوألا ةمئأ رباكأو نيفراعلا فرعأو نيملاعلا ملعأ نم هنأ عم ةريثك ارارم هنم كلذ لصح

 مث .كلذب اوعفتنيف يسرد روضح يف اوبغريل نيملسملل ةحيصنو يل افيلأت كلذ لعفي ناك هنكلو

 يناطعأو دهعلا يل ددجف هنع هللا يضر هب تعمتجاو اهيلإ تعجر 101 ةنس يفو ءاكع نم ترفاس

 :امتروص هذهو ,فيرشلا همتخب ةموتحم قيرطلا يف هنم ةزاجإ

 ميجرلا نما هللا مشب
 هلآ ىلعو دمحم انديس «نيرخآلاو نيلوألا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ,نيملاعلا بر هللا دمحلا

 . نيدلا موي ىلإ ناسحإو ريخب مهعبت نمو «نيعمجأ هبحصو

 بر ةفرعم ىلإ ةلوصوملا قرطلا برقأ ةيلذاشلا ةيندملا ةيلعلا ةقيرطلا تناك الف :دعب امأ

 يطعي نأ .هتزجأ دقف .ٍناهبنلا فسوي خيشلا اندلو فيرشلا كلسلا اذه يف مظتنا نمت ناكو «ةيربلا

 ةفيرشلا ةفيظولا ةءارق نم اهمالعأ ديدشتب اضيأ هتنذأو ءاهيف كولسلا دارأو اهبلط نم لكل ةقيرطلا

 انأو ءاهل الهأ هدجو نملايلعلا ةقيرطلا هذه ف صتخملا دوهعملا مسالا نقلي نأو ةفينملا ةرضحلا ةماقإو

 يذاتسأو يديس كلذب ينزاجأ امك «ينسحلا ىنيسحلا طرشي نب نيدلا رون ىلع ديسلا هناحبس هيلإريقف

 نيلسرملا ديس رارسأ ثراوو نيملاعلا بر ةرضحل نيلصوملا ديس هناوأو هرصع ديرفو هنامز بطق

 هنع هللا يضر يندملا رفاظ ةزمح نب دمحم هللا دبع وبأ مظعملا لمكملا لماكلا درفلاو مظعألا ثوغلا

 فيرشلا هلوسربو هللاب فراعلا هخيش يدي ىلع قيقحتلا كلاسم كلسو قيرطلا ذخأ دق وهو . نيمآ
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 ينارمعلا يلع يالوم ينيسحلا فيرشلا هخيش نع وهو .يواقردلا يبرعلا دمحأ بأ يالوم ينسحلا
 نب دمحأ يديس هيبأ نع وهو «هللا دبع نب دمحأ نب يبرعلا يديس هخيش نعوهو ءلمجلاب بقلملا
 يديس نعوهو .ىبافلا نمحرلا دبع يديس نعوهو .صاصخلا مساق يديس نعوهو هللا دبع
 دبع يديس نع وهو .ىسافلا فسوي يديس نع امهو .دمحأ يديس دلاو ريبكلا هللا دبع نب دمحم
 ميهاربإ يديس نعوهو .راودلاب روهشملا يجاهنصلا لع يديس هخيش نعوهو .بوذجملا نمح رلا
 يديس نعوهو . يمرضحلا ةبقع نب دمحأ يديس نعوهو .قورز دمحأ يديس نعوهو .ماحفلا
 نع وهو ءافصلا رحب دمحم يديس هدلاو نع وهو ءافو نب يلع يديس نع وهو .يرداقلا ىيحي
 وهو .ىسرملا سابعلا بأ يديس نعوهو هللا ءاطع نب دمحأ يديس نعوهو .يلخابلا دواد يديس
 دبع يديس نعوهو .شيشم نب مالسلا دبع يديس نعوهو .يلذاشلا نسحلا يبأ يلع يديس نع
 بطقلا يديس نعوهو ءامهيف ريغصتلاب ريقفلا نيدلا يقت بطقلا يديس نعوهو .ينيدملا نمحرلا
 وهو .نيدلا جات بطقلا يديس نعوهو .نسحلا يبأ نيدلا رون بطقلا يديس نعوهو ؛نيدلا رخف
 نعوهو .ينيوزقلا نيدلا نيز بطقلا يديس نعوهو .يساوسلا نيدلا سمش بطقلا يديس نع
 وهو «يناورملا دمحأ مساقلا يبأ بطقلا يديس نعوهو . يرصبلا ميهاربإ قاحسإ يبأ بطقلا يديس

 دمحم بطقلا يديس نعوهو ,.دعس بطقلا يديس نعوهو .ديعس دمحم بأ بطقلا يديس نع
 لوأ نعوهو ءرباج دمحم يبأ بطقلا نعوهو .ينازقلا ديعس بطقلا يديس نعوهو .دوعسلا حتف
 نيلوألا ديس نعوهو .ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع انديس هيبأ نعوهو .نسحلا انديس باطقألا
 موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو مظعو فرشو يي دمحم انديس نيرخأآلاو
 . ةزاجإلا تهتنا .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نيدلا

 هذه يف روكذم وه ام نيب ًاليلق ًافالتخا ةفيرشلا ةلسلسلا هذه ءامسأ ضعب يف تيأر دقو
 دمحم نب بيطلا دمحم ديسلا لماكلا دشرملا فراعلا لماعلا ملاعلا يديس هركذ ام نيبو «ةزاجإلا
 انخيش هخيش داروأ ةعومجم يف ىلاعت هللا همحر تاونس ذنم ىوتملا ماشلا ليزن ينسحلا يرئازجلا كرابملا
 ملعي (هنيب قيبطتلابو ءانهه هركذأ انأ اهو . هركذ مدقتملا يلذاشلا ىسافلا دمحم خيشلا ريبكلا فراعلا
 انخيش ةيلذاشلا قيرطلا ذخأ .ريخأتلاو ميدقتلاو صقنلا وأ ةدايزلاب اهنيب عقاولا ليلقلا فالتخالا
 ديسلا نع ينملا رفاظ ةزمح نب دمحم هخيش نع ىسافلا يبرغملا هللا دبع نب دوعسم نب دمحم يديس

 هللا دبع نب دمحأ نب يبرع نع ينارمعلا يلع نع ىسافلا ينسحلا يواقردلا دمحأ نب يبرعلا فيرشلا
 مساق نع يمافلا هللا دبع نب دمحأ هيبأ نع ةيفخملا بحاص ثوغلاب ساف لهأ دنع روهشملا
 نمحرلا دبع نع ىسافلا فسوي هقيقش نع نمحرلا دبع نع ىبافلا هللا دبع نب دمحم نع ىصاصخلا

 نع ةبقع نب دمحأ نع يسافلا قورز دمحأ نع ماحفلا ميهاربإ نع يجاهنصلا يلع نع بوذجملا
 هللا ءاطع نب دمحأ نع ىلخاب نب دواد نع افو دمحم هدلاو نع افو نب يلع نهع يرداقلا ىيحي
 دبع نع شيشم نب مالسلا دبع نع يلذاشلا نسحلا يبأ نع يسرملا سابعلا يبأ نع مكحلا بحاص
 يأ نيدلا رون نع نيدلا رخف نع .رقملا نيدلا يقت نع تايزلاب بقلملا راطعلا ينسحلا نمح رلا

 ميهاربإ نع ينيوزقلا نيدلا نيز نع كرتلا ضرأب دمحم نيدلا سمش نع نيدلا جات نع يلع نسحلا
 انديس نع رباج دمحم يبأ نع يناوزغلا نع دوعسلا حتف دمحم يبأ نع يناورملا دمحأ نع يرصبلا
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 بر نع مالسلا هيلع ليربج نع ِةقَي هللا لوسر انديس نع امهنع هللا يضر يلع ىلع انديس نع نسحلا

 دوعسلا حشتف نيبو يناورملا نيب بيطلا خيشلا ةعومجم ةلسلس تصقن دقف ,هلالج لج ةزعلا

 نأ اهيفو ءدوعسلا مت حتف نع ذخألا دعس بطقلا هخيشو يناورملا خيش ديعس دمح وبأ امهو نيتطساو

 دبع نيب هيف ريخأتلاو ميدقتلا عقو دقو هدمحوبأ هنأ ةيطرشيلا ةلسلملا يفو :دمعوم دوعسلا متف

 فسويو صاصخلا مساق نيب نيروكذملا ددحأ يديس دلاو ريبكلا هللا دبع نب دمحتو يسرافلا نحرلا

 .اهصقنو تاملكو فورح ةدايزب ظافلألا يف وهف كلذ ادع امو تافالتخالا مهأ وه ركذ امو .يمافلا

 . ملعأ هللاو .باوصلا هل رهظي قيرطلا ديناسأو تايثألا عبتت نمو  ةلباقملاب كلذ ملعيو

 هيف ليق مع روكأملا انخيشل هيزنتو هيبنت
 يطرشيلا يلع خيشلا انخيش نع ةيلذاشلا ةيلعلا ةقيرطلا ذخأ نمم لاهجلا ضعب نأ ملعا

 ةرهطملا ةسدقملا ةعيرشلل تافلاخم مهنم ردص دق قيرطلا ءاطعإب هنم نينوذألا ضعب نع وأ روكذملا

 ضرتعاف ,نيدلا يف نيدحلملاو نيناجملا مالكب هبشأ يه تاملكب اوملكتو ةربتعملا ةررحملا ةقيرطلاو

 يف اووهي نأ نم نيملسملا اورذحو مهيف اونعطو مالكلا ماهسب مهوملكو مالسإلا ءاملع مهيلع كلذب
 موللا نوكي 97 مزلي نكلو ؛ ءاملعلا ىلع متحتملا مزاللا نم وه لب هب سأب ال ردقلا اذهو ,مهواهم

 لعف امك ال لاوحألا نم لاحب فيرشلا عرشلا ةفلاخمو لالضلا هنم ردصي نمل ًاهجوتم راكنإلاو

 زواجنو :ردصي ل وأ كلذ نم ءيش مبنم ردص نم ةيلذاشلا مومع ىلع كلذب راكنإلا نم مهضعب

 مالي ام هسفن هنم ردص هنأ طق دحأ وري مل هنأ عم روكذملا انخيش مهخيش ىلع ضارتعالا ىلإ مهضعب

 هيلع نيضرتعملا نم كلذ نأ كش الو .هيلإ نيبستنملا ضعب ىلإ تبسن ىتلا تافلاخملا كلت نم هيلع
 ىلإ رظنلاب وه هنع هللا يضر خيشلا نإف ؛ناسحإلا لحم يف ةءاسإلا هيف اولمعتسا دق ناودعو ملظ
 الو «ليمج ءانث لكل لحتو لهأ ىصحت الو دعت ال يتلا هقالخأ مراكمو هلمعو هملعو هداشرإو هتيالو

 تالالضلا نم ًائيش هتقيرط ىلإ نيبوسنلا ضعب باكترا ةلباقم يف مذلا هوجولا نم هجوب قحتسي
 ءايلوألا نم اوراصف ةقيرطلا هنع اوذخأ نيملسملا نم ريثك هنع هللا يضر هب عفتنا دقو .ليطابألاو

 خيشلا ه هركنأ ام مهماوع ضعب نم ردص هنأ ركدن الو .تافلاخملا نم نم ءيش هنم ردصي مو نيفراعلا

 نم مهرذحو مهتذبانم ىلع هيديرم يقاب ضرحو مبنم أربتو قيرطلا نم مهدرطف مهيلع هسفن
 نم سيلو «هنع هللا يضر همزلي ام ةياغ اذهو ؛ةديعبلاو ةبيرقلا دالبلا كلذب بتاكو مهب عامتجالا
 قح يذ لك يدؤي فصنملاف ,تافلاخملا نم مهعابتأ ةمصع ىلع اوردتقي نأ قيرطلا خياشم طرش

 كئلوأ قحو .مهيلإ هيدؤن نأ انمزليف مهيلع ليمجلا ءانثلا نيدشارلا هعابتأو خيشلا قحف .هقح

 : مالسإلا نيد يف عورشم وه امو مارحلاو لالحلا مهل نيبنو مهيلإ ماذملا هجونو مهيلع ركنن نأ نيقراملا

 ىلع ٌرصن مهتالالض ىلع اورصأ اذإو «مارملا مهيلع انراكنإ نم لصح اوبانأو اوباتو اولبق اذإف
 . مالم الو ٍذئنيح باتع الو مهيلع ضارتعالا

 خيشلا ريهشلا ريبكلا فراعلا انخيش اهب ينزاجأ دقف «ةيتولخلا ةيركبلا ةقيرطلا يف يدنس امأو

 اهذخأ وهو .ه ١79٠ ةنس رهزألا عماجلا نم يمودق رثأ ىلع يفايلا يناجدلا حابر وبأ رداقلا دبع

 قوتنملا ةفاي يتفم يناجدلا ميلس نيسح خيشلا يديس همع نبا هللاب فراعلا ةمالعلا مامإلا هخيش نع
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 ذحخأوهو . اهنع هللا يضر ةجيدخ ةديسلا انتديس نينمؤملا مأ راوج يف نفدو ةفرشملا ةكم يف 1117/5 ةنس

 ةقيرطلا خيش لجن نيدلا لامك يديس ةفيلخ يسدقلا دوعسلا يبأ خيشلا يديس نع ةيتولخلا ةقيرطلا
 نع يرهزألا عماجلا يف هترواجم مايأ اضيأ نيسح خيشلا اهذخأو . يركبلا ىفطصم ديسلا انديس
 دمحم خيشلا يديس هتفيلخ نع اهذخأ مث . يواصلا دلمحأ خيشلا يديس داشرإلا يبأ ريهشلا ذاتسألا
 ١51٠١ ةنس ةفاي ىلإ هللا حتف خيشلا مودق نيح كلذو .ةقرخلاو جاتلا هسبلأو لمكت هدي ىلعو هللا حتف
 نع ريدردلا دمحأ خيشلا يديس ريهشلا بطقلا نع يواصلا خيشلا اهذخأو . سدقملا تيبلا ةرايزل
 يديس ةقيقحلاو ةعيرشلا مامإو ةقيرطلا خيش نع ينفحلا ملاس نب دمحم خيشلا يديس ريبكلا فراعلا

 ىفطصم يديس نع يبلحلا فيطللا دبع يديس نع رحسلا درو بحاص يركبلا ىفطصم
 . يمورجلا ليعامسإ يديس نعوهو .هب ةقيرطلا ترهتشاو يدنفأ اشابارق يلع ديس نع يونردألا
 نابعش خيشلا يديس نع ينومطسقلا نيدلا يبحم يديس نع يداؤفلا رمع يديس نع وهو
 لامجب ريهشلا يئارسقإإلا ناطلس يبلج يديس نع يداقوتلا نيدلا ريخ يديس نع ينومطسقلا

 ردص يديس نع يبوكابلا ىيحي يديس نع يناجنزرألا نيدلا ءاهب نب دمحم يديس نع يقولخلا
 نع يتولخلا رمع يديس نع يتولخلا ماريب دمحم يديس نع نيدلا زع جاحلا يديس نع ينايخلا نيدلا
 نع يزيربتلا نيدلا لامج يديس نع ينالكتلا دهازلا ميهاربإ يديس نع يتولخلا دمحم يخأ يديس

 نيدلا بطق يديس نع يشاجنلا دمحم نيدلا نكر يديس نع يزاريشلا دمحم نيدلا باهش يديس
 نع يضاقلا نيدلا هيجو يديس نع يركبلا رمع يديس نع يدرورهسلا بيجنلا يبأ نع يرببألا
 ةفئاطلا ديس يديس نع يرونيدلا داشمت يديس نع يرويندلا دمحم يديس نع يركبلا دمحم يديس
 يئاطلا دواد يديس نع يخركلا فورعم يديس نع يطقسلا ىرسلا يديس نع يدادغبلا دينحلا

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا انديس نع يرصبلا نسحلا يديس نع يمجعلا بيبح يديس نع
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيملاعلا بر بيبحو نيلسرملا ديس تانئاكلا ديس نع ههجو مركو مهنعو هنع
 نم ريثك يف تازاجإ ىلاعت هللا دمحب يدنعو .ةيتولخلا ةقيرطلا ةلسلس تهتنا .نيعمجأ هبحصو
 ةكربلا لجأل كلذ لك نكلو «؛ةيدنبشقنلاو ةيعافرلاو ةيرداقلاك ةيلذاشلاو ةيتولخلا ريغ ةيلعلا قرطلا

 يضر نيدلا ءاملع رئاسو نيثّدحملاو ءاهقفلا قرط نم لصتا اى مهقرط نم قي يبنلاب يدنس لاصتاب
 لاغتشالا يل نآلا ىلإ ىلاعت هللا رّدقي مل نإو ةميسج ةنمو ةميظع ةمعن هدحو كلذف .نيعمجأ مهنع هللا
 امه كلذ ريغو ليللا مايقو داروألا ةمزالمو ركفلاو ركذلا ماودو تاعاطلاو تادهاجملا ةرثكب قيرطلاب
 مهديجاوم نم ءىش يل لصحي مل كلذلو .اهم اوزاتما يتلا ةليلجلا لئاضفلا نم مهيلع هب هللا معنأ
 يتلا ىبلاعت هللا ةفرعم راونأو اهب مهيلع هللا لضفت يتلا ةيالولا رارسأو ةميلسلا مهقاوذأو ةفيرشلا
 . مهريغل لصحي ملام ةرخآلاو ايندلا رومأو توكلملاو كلملا بئاجع نم اودهاشف .مهبولق اهب تقرشأ
 ةرثكب مهسوفن نم دئاوعلا مهقرخ ةجيتن ناك ام تاداعلا قراوخو تاماركلا نم مهيديأ ىلع عقوو
 كلذريغو مالسلاو ةالصلا هيلع مانألا ديسل عابتالا لامكو ماتلا صالخإلا عم تادهاجملاو تاعاطلا
 . ماوعلاب نيقحلملا ةبلطلا نم انلاثمأ نع الضف مالسإلا ءاملع رباكأ اهيف مهكراشي ال يتلا قالخألا نم
 الو داقتنا نودب مهيلإ ماح ميلستو مهداقتعاب ةنملاو دمحلا هلو يلع ىلاعت هللا معنأ دق معن
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو يلع هللا معن ربكأ نم كلذ دعأو . ضارتعا

 نضلملا



 هلاثمأو ةيميت نبا هب ضرتعا امع باوجلا يف ةمئاخلا
 ةمهوملا ظافلألا نم ىلاعت هللا ءايلوأ ضعب ىلع

 اباتك هنع هللا يضر ينارعشلا باهولا دبع خيشلا ريهشلا ريبكلا فراعلا يديس فلأ دق
 نأ دعب هيلع تعلطا «ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع : ةيضرملا ةبوجألا» هامس نأشلا اذه يف ًالقتسم

 اذه نم ءيش لقن نع ينانغأف دوصقملاب ًايفاو ايفاك ارادقم هريغ بتك نمو .ىرخألا هبتك نم تلقن

 . باتكلا

 نم مالسإلا ةمئأ نع بيجن نأ دوهعلا انيلع ذخأ : «دوروملا رحبلا» هباتك يف هنع هللا يضر لاق

 رصاق وهو الإ مهيف نعط ام هنأ انملعل مهيف نعط نم لوقل طق يغصن الو ءاندهج ةيفوصلاو ءاملعلا
 عم هبدأ ءوسل اهلك هتافلؤمب عفنلا مدعيو هرون أفطي نأ دب ال مهيلع دارلا نإ مث .مهكرادم ةفرعم نع

 ةفينح يبأ مظعألا مامإلا ةبتر نم سانلا ضعب ةبتر نيأو .ةمايقلا موي ىلإ هدابعل ةودق هللا مهلعج نم

 يلبشلاو دينجلاو يحخركلا فورعم ةبتر نم يزوجلا نبا ةبتر نيأو ؟هلاوقأ هيلع ذري ىتح هنع هللا يضر
 دري ىتح مهنع هللا يضر ةداسلا نم مهوحنو يرتستلا هللا دبع نب لهسو يماطسبلا ديزي يبأو
 طاسب ةيفوصلا ءالؤه ىوط دقل يرمعلو :«سيلبإ سيبلتب» ىمسملا هباتك يف لوقيو مهيلع

 روط ءالؤه ىدعت دقلو :روكذملا هباتك نم رخآ عضوم يف لاقو : :اوفرصتي مل مهتيل ايف ايط ةعيرشلا

 يرئستلا هللا دبع نب لهسو يماطسبلا ديزي يبأ ديسلا ريفكتب ًاضيأ هيف حرصو .تاقبطب نونحلا

 ةقيقحلا نيب نيعماجلا موقلا ةمئأ مظعأ نم ءالؤه نإف .بيجع وهو .ةعامجو يلازغلاو يلبشلاو

 لعلو .مهتاياكحو مهبقانمب قئاقرلا بتك نم هتافلؤم عيمج زرط دق ىلاعت هللا همحر هنأ عم ,ةعيرشلاو
 . فلؤملا كلذ يف هيلع سد وأ هرمأ ءدب يف هنم عقو كلذ

 نيلماعلا ءاملعلا نم دحأ نع طق انغلبي مل هنأ يخأ اي ملعاو :ركذام دعب ينارعشلا مامإلا لاق
 عنص ا!ى مهدهج ةنسحلا ةبوجألا مط نولحتتي لب .مالسإلا ةمئأ نم دحأ ىلع درلل ىدصت هنأ
 نسحأ ىلع فلؤملا مالك لمحيف . يوونلا جاهل هحرش يف يلحملا نيدلا لالج ققحملا ملاعلا خيشلا
 نع باوجلاب نورعشي ال نآلا ملعلا ةبلط بلاغ نإ ىتح بصعت الو هيلع كروت ريغ نم لاوحألا
 يلازغلاو دينجلل مالسإلا ءاملعو قيرطلا ةمئأ دهش دقو . فاصنإلا لهأ نع هللا يضرف .يوونلا
 لهأ نع سمشلا ءوض بجحي نأ ديري هنأكف مهيلع طح نمف . ىلاعت هللا ءايلوأ مهنأب امهريغو

 وبأ خيشلا دهش دقو . ةسومان ةخفنب لابجلا لزلزي نأ ديري نمك وأ :باحس اههنيب سيل ضرألا
 نم ةداهشلا هذبم كيهانو .نيقيدصلا سوءر نم هنأب دماح يي يبأ مامالل هنع هللا يضر يلذاشلا نسحلا

 .ديسلا اذه

 ةرهاظلا مولعلا يف هرحبت ةرثك عم هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ناك دقو

 مامالل ةبقنم كلذب ىفكو .ةنسح ةبوجأ هنع بيجيو هنم ديفتسيو «ءايحإلا» باتك علاطي ةنطابلاو
 ةجحب بقل ىتح هنارقأ هب قاف يذلا دحلا ةعيرشلا مولع يف غلب دقو .هنع هللا يضر يللازغلا
 .ىوتفلا اهبو .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم عجرم نآلا هبتكو .مالسإلا

517 



 ةالصلا مهيلع ءايبنألا يلازغلا مامإلاب يهابي وهو ْةِْينَي هللا لوسر نيفراعلا ضعب ىأر دقو
 برغملا ءاملع ضعب هيلع ركنأو .ال :لاقف ؟هلثم ريح كتمأ يف له : ىسيع ديسلل لاقو .مالسلاو

 نم هديرجتب رمأ مث ,هنع ضرعي وهو مانملا يف ٍةِلي هللا لوسر ملاعلا كلذ ىأرف .ءايحإلا هباتك قرحو
 كلذ لزي ملو .هبناوج ىلع طايسلا رثأ دجوف ظقيتساف طايسب َِِي هللا لوسر يدي نيب برضو هبايث
 . هنع هللا يضر بهذلا ءامب ءايحإلا باتك ةباتكب رمأو ملاعلا كلذ باتف .تام ىتح هبناوج يف رثألا

 اهركنأ نإف هب عمتجاف ةلأسم يف أطخأ هنأ صخسش نع كغلب اذإ :لوقي يرصبلا نسحلا ناكو

 مل نإف «٠ ءالمحم نيعبس ىلع همالك لمحاف هب عمتجت مل نإو .كلذ دعب هيلإ اهتبسن كل زوجي الو هقدصف

 ىلع هنيلمحت الو ءالمحم نيعبس كيخأ مالك لمتحي اهل لقو مالم اب اهيلع عجراف كسفن كلذب عنقت
 انيلع ذخأ :ًاضيأ هيف لاقو . «دوروملا ضوحلا» يف ينارعشلا مامإلا مالك يهتنا .اهنم دحاو لمح

 انلقن اذإو ,مهدقتعي نم ةرضحب الإ مهيف سانلا ملكت نيذلا ءايلوألا نم ًادحأ ركذن ال نأ دوهعلا
 ركني نم يدي نيب ءايلوألا تامارك ركذ نم نإف «هنيعن الو اذك مهضعب لاق انلق ةمكح وأ ابدأ مهنع

 يبأ لئاضف ركذ نم مكح همكحف .هصيقنتو يلولا كلذ بسو ركنملا كلذ تقملا ببست دقف مهيلع

 هانركذ ام وحن لعف دقو .امل مهبس نم هنمأ مدع عم ضفاورلا نيب |ىنع هللا يضر رمعو ركب
 ضعب ليزيل ةنسلاو باتكلا ىلع ةلاسرلا لوأ جالحلا ةديقع ركذ هنإف ٠ هتلاسر يف هللا همحر ىريشقلا

 يف هركذ لاجرلا بقانم ركذ امل مث . ةيوطلا ثبخ هيف مهداقتعا نم هنم سانلا ضعب سوفن يف ام

 ييجحم خيشلا بقانم ركذ يغبني ال هنأ ملعف .لاجرلا نم مهركذ نمل ةمهتلا قرطتت ال ىتح رخاوألا
 07 . سانلا ضارعأ نع نيعروتملا ء ءاملعلا نيب الإ مهبارضأو نيعبس نباو رمع يديسو نيدلا

 ةيرخخ دشنأ نيحادملا نم ًاصخش نأ هللا همحر رصمب يرمغلا عماج مامإ نيدلا نيمأ خيشلا انخيش
 لزي ملو ءهمفو هفنأ ىلإ هطئاغو هلوب ىلاعت هللا لوحف .رمخلا نوبرشي ةعامج ةرضحب رمع يديس

 . تام نأ ىلإ كلذك

 نم يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا ىلع ركنأ ًاصخش نأ نيدلا لضفأ خيشلا يخأ يل ىكحو
 صاخف هيلع اورفحف ضرألا هب هللا فسخف هرتسو هتوبات قرحيل ليللا يف رانب ءاجو .نامزلا اذه لهأ

 «يبرعلا نب ب نيدلا ييحم خيشلا نع لثس هللا همحر يوونلا نيدلا ىيحم خيشلا يديس نأ ينغلبو .

 ىلع لمعاو كلذ ملعاف .كلذ ىلع ىلع دزي ملو ةيآلا 74 : ةرقبلا] 4«تلخ دق ةمأ كلت» :لاقف

 , كاده ىلوتي هللاو .هقيرط

 دهعلا انيلع ذخأ : ىربكلا دوهعلا يهو «ةيسدقلا راونألا حقاول» هباتك يف هنع هللا يضر لاقو

 :نيدلا ةرصن دصقب الإ ةيعرشلا مولعلا نم ملك يف لداجن ال نأ قي هللا لوسر نم ماعلا

 تيأرف هنع هللا يضر ةفينح يأ مامإلا ىلع درلا يف باتك ىلع ةرم ناسنإ ينعلطأ دقو : لاق مث

 رولنك رون هلو .ءامسلا ف ًاعارذ نيعبس وحن روطت لقو , ةفينح يبأ مامإلا ةعقاو يف ةليللا كلت

 انمامإ ناك اذإو :لاق .ءادوسلا ةسومانلا هبشي ههاجت هيلع در يذلا ماعلا كلذ دجأو .سمشلا

 نأ انلاثمأل غوسي فيكف . ةفينح يبأ ىلع لايع هقفلا يف مهلك سانلا : لوقي هنع هللا يضر يعفاشلا
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 هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش : ىلاعت لاق دقو . تاقبطب نونجلا قوف اذه ؟هيلع درلل ردصتي

 #هيف اوقرفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىبسومو ميهاربإ هب انيصو امو كيلإ انيحوأ ىذلاو ًاحون

 يف اشف دق رمألا اذهو .هتمئثأ ىلع ربكتلاب هعاجضإب ال نيدلا ةماقإب ىلاعت هللا رمأف ”*١[ :ىروشلا]

 الو باتكب اكس هل ىقيي داكي ال تح هريغ بهذم ةجح ضحدي ناسنإ لك ىرتف .بهاذملا يدلقم

 كلذ ىلع مهعالطإ مدعب امإ : ةمئآلا نع باوجلا مهب  قئاللا ناك انإو .لاصخلا حبقأ نم كلذو ةنس

 دعاوق هوجو نم طابنتسالا يف ًاعزنم دهتجملا كلذل نأب امإو .مهيلع دارلا هب رفظ يذلا ليلدلا
 يضر ةفينح يبأ مامإلا ربق رازو دادغب لخد امل يعفاشلا مامإلا نأ انغلب دقو .انلاثمأ ىلع ىفخي ةيبرعلا

 نم تييحتسا لاقف . كلذ يف هل ليقف .هب لوقي هنأ عم تونقلا كرتف حبصلا ةالص هترضح اهبنع هللا

 بادآلا باب يف اذه .بدألا لهأ نع ىلاعت هللا يضرف .هب لوقي الوهو .هترضحب تمقأ نأ مامإلا

 هفلاخي نم عم ابدأ هكرتي نأ هل سيلف هيف ليلد دهتجملا دنع ماق اذإف : مارخلاو بجاولا امأو . نئسلاو
 نأ دحأل يغبني الف « ةقيرط نيتسو ةئثامثالث لع تءاج ةعيرشلا نأ ًاعوفرم يناربطلا ىور دقو . مهفاف

 امو ءاهنم ةدحاو ةقيرط قفاوي همصخ مالك دجي مو اهلك قرطلا هذه يف رظن نإ الإ هلداجي نم ىلع دري

 تعمسو . هفعضيو هنهوي عازنلا نإف نيدلل ةيوقت ملع ريغب لادجلا بابل ًادس الإ كلذ عراشلا ركذ

 . هيف فالتخالاب ال هيلع قافتالاب الإ نيدلا موقي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع يديس

 ىده دعب موق لض ام» يذمرتلا هنسحو ًاعوفرم امهريغو يذمرتلاو يقهيبلا ىور دقو :لاق مث
 «#نومصخ موق مهن لب الدج الإ كل هوب رض ام» : لي أرق م .لدحلا اوتوأ الإ هيلع اوناك

 .[08 :فرخزلا]

 وه :دلألاو .«مصخلا دلألا ىلاعت هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ» ًاعوفرم امهريغو ناخيشلا ىورو
 انل موقي نأ الإ مهللا هتجح ضحديو همصاخي نم جحي يذلا وه :مصخلاو ,ةمصاخملا ديدش

 هللاو» نيملسمللو هلوسرلو هلل ةرصن هتجح ضاحدإ انلف .ةنس الو باتك اهل دهشي ال ةعدب بحاص

 .راصتخاب ىربكلا دوهعلا يف ينارعشلا مالك ىهتنا 1١14[ :ةرقبلا] #ميحر روفغ

 يهيجوت ةرثك ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امو «ىربكلا ننملا» هباتك يف هنع هللا يضر لاقو

 مهعابتأ مالك كلذكو هوجولا نسحأ ىلع مهمالك لمحو ةيفوصلا خياشمو نيدهتجملا ةمئألا مالكل

 دهشملا كلذ ىلإ اولصي مل مهنأ تملعولو « . مهضعب عم كلذ يل قفتي دقو .ةنسح لماحم ىلع هلمحأف

 . مهيف ةعيقولا بابل ادس كلذ لك

 ال ىتح ًالثم كدابع ةنسلأ ينع سبحا مهللا :لوقي رباكألا نم ًاصخش انعمس اذإ ام كلذ نمف
 هنأ ىلع هلمحن امنإو يسفن ضرغل سانلا دنع هميظعت كلذب دصق هنأ ىلع كلذ لمحن ال ,ينوصقني

 ةيصعم دحأ بكتري ال ىتحوأ هظعوو هحصن لوبق يف هعابتأ فقوتي ال ىتح هصيقنت مدع كلذب دصق

 وحنو هيف مالكلا لمحت ىلع ردقي ال يلثم سانلل لوقي هنأكف ءاعضاوت هسفن مضهك كلذوحنو هتبيغب

 . كلذ

 اي :لاقف ءكدابع ةنسلأ ينع سبحا بر اي :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ» لقن دقو
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 ًاماقم بلطي ال مالسلا هيلع ىبسوم نأ مولعمو «اولاق ام يف اولاق دق  يسفنل هتلعج ام ءيش اذه ىسوم

 لأس اف مهظفحب مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألا يف لوقلا كلذف .هتمصعل طق يسفن ظحل قلخلا دنع

 . مهنيعأ يف اوصقن اذإ مهحصن مهعابتأ لوبق مدع نم ًافوخ الإ مهنع سانلا ةنسلأ سبح يف رباكألا

 . كلذ يف نوبعتيف مهتيادهم اوفلك دقو

 نوكي نأ ىلاعت هللا ىلإ يعادلا لامك يف طرتشي : مهنع ىلاعت هللا يضر نوفراعلا لاق انه نمو

 نوراه لوق ًاضيأ هانلق ام ريظنو .انعطم هيفوعدللا دجي ال ىتح ,ةعيرشلا نع غيزلا نم رهاظلا ظوفحم

 يف هموق عوقو مدع كلذب دصق امنإ هنإف [ ١ : فارعألا] «ءادعألا يب تمشت *ت الف# مالسلا هيلع

 ءارقفلا نم ليلق كل هانحتف يذلا بابلا اذهو .رمك يبنب تمش نم نإف .هب مهتتاش ببسب مثالا

 ءيغل هتيؤر درجمب ركنيف .كلذريغل امإو .ملعلا ةلقل امإ :راكتإلا ىلإ عراسي مهبلاغ لب ,هفرعي نم

 . تبثت ريغ نم عيشأ وأ هب عمس وأ هآر

 هل تلقف ءًأدبأ ينالفلا ماعلا يف دقتعأ تدع ام : يل لاقف ,رهزألا عماجلا نم ةرم ينءاج دقو

 هجو ىلع نم عيمج نم ملعأ لب .نآلا رصم ءاملع عيمج نم ملعأ انأ :لوقي هتعمس لاقف ؟اذام

 وأ ةعتمألا نم يتيب يف امب وأ يتفلاخمو يتالزب مهملعأ انأ ديري هنأ لمتحي هل تلقف ؛ءاملعلا نم ضرألا

 . كلذ وحنو يتجوز ندبب مهملعأ

 هل تلقف ؛ ؛ ينم ةرعش الو يرفظ ةمالق يف ءيجي ال ينالفلا ماعلا :لوقي ًاضيأ هتعمسو :لاق

 كلاح ناسل نأكو كلذ نم مظعأو لجأ وه لب .هنم ةرعش الو هرفظ ةمالق يف ءيجي ال هنأ حيحص

 . كلذك ءيبجي وه لب :لوقي تنأ

 هل تلقف ءاهيف انيشمب عاقبلا هذه فرش نم ناحبس :قالوب قيرط يف لوقي ًاضيأ هتعمسو لاق
 هنود وه نمت فرشأ وهف دوجولا ةصالخ هنأل بارتلا نم فرشأ يناسنإلا عونلا نإف حيحص لوقوه

 ىنآلا رصم ءايلع لضفأ نأ ًاضيأ لوقي هتعمسو : لاق .رام وهو هركذب هيلع هللا معنأ اذإ ًاصوصخ

 0 يل ةدخ يدر يشل يش دع مهم لضفل ال كاب ديوب أ لش © حل

 صلخأ هنإف ةديعب تناك نإو ةنسحلا ةيوجألا كناوخإل يخأ اي لحتناف :هنع هللا يضر لاق

 ل اذإ الإ ًاعرش راكنإلا غوسي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو .ملسأو كل
 . ليوأتلا رمألا كلذ لبقي

 نع مهجورخل لماحملا نسحأ ىلع رباكألا مالك لمحي نأ ريقفلا لاك نم :ًاضيأ لوقي ناكو
 ملسيلف هولعف لعف وأ هولاق لوق يف مهنع باوجلا نع زجعع نإو ,ةيناسفنلا تانوعرلاو سيبلتلا ماقم
 ءاربكو نودهتجملا ةمئألا اميس ال انلاثمأ لوقع ىلع ةقيقد مهعزانم نأل راكنإلا نع فكيلو مهل

 يضر ةفينح يبأ مامإلا ىلع درلل صخش ىدصت دقو ؟ ؟مهمالك درل ىدصتي نأ انلاثمأل ينأو ,مهيدلقم

 ينراف لوف ىلإ نصأ لو هتدرطف ع اهضرعب لإ اج قو ةسارك كلذ يف لمعو ءاضرأو نع قلعت هل

 لوبي روسكم نآلا ىلإ وهف هناكم نم هكرو رز جرخو هبلص رسكناف ًايلاع ناكو هتيب ملس نم عقو

 لضخ



 عم ًابدأ لعفأ ملف هدوعأ ينأ تارم يل لسرأ دقو . ةيفاعلا ىلاعتو كرابت هللا لأسن هسفن ىلع طوغتيو

 تيأر دقو . ىلاعت هللا همحر لاق مث . هعم بدألا ءاسأ نم يلاوأ نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا

 نيب فقاو انأو هراسي نع سلاج كلام مامإلاو هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح ابأ مظعألا مامإلا باش انأو

 تررسف باشلا اذه لثم انع باجأ دحأ ام ةفينح يبأ مامإلل هنع هللا يضر كلام مامإلا لاقف ءامهيدي

 : هقفلا نم باوبأ ةدع يف ء ءاهقفلا مالك نم اريثك هجو نأ دعب ينارعشلا لاق مث ءرورسلا ةياغ كلذب'

 قيرط اهنإف مهنع باوج يتافلؤم بلاغف مهنع ىلاعت هللا يضر ةيفوصلا ةداسلا نع باوجلا امأو

 ةرضح مهلوخد بسحب سانلا نم رثكيو راكنإلا لقيف مهترضح لخدي مل سانلا بلاغو ةزيزع

 نايب يف ابتك موقلا فلأ كلذلو ءًأريثك ركنأ اليلق لغد نمو ًاليلق ركنأ اريثك لخد نمف «.موقلا

 لهجلاو مثإلا يف عقي الف مهيلع هراكنإ لقيل هيلع ةقفش مهترضح لخدي مل نمل مهدارمو مهحالطصا

 الف هركنأ ام نامرحب بقوع ليلد ريغب موقلا ىلع ائيش ركنأ نم لك نإف .هركنأ ام قوذ نم مرحيو
 مهقيرط لخد اذإ نيديرملا نم قداصلا نأ موقلا قيرط ةيصاخ نمو . ادبأ هل ىلاعتو كرابت هللا هيطعي

 كلذل عضاولا هنأك ىتح مهقيرط يف هعضي مدق لوأ نم ةيصاخلاب هيلع اوحلطصا ام عيمج ف فرعي

 مهل َدِب الف مولعلا رئاس لهأ نم مهريغل الو قيرطلا بلط يف نيقداصلا ريخل كلذ سيلو . حالطصالا

 لهأو ةقطانملاو نيملكتملا بتك يف ررقم وه اى ملعلا كلذ لهأ حلطصم ىلع مهفقوي خيش نم

 يف هيلع ًاسوسدم الثم يلولا كلذ ىلع مهضعب هركنأ يذلا مالكلا كلذ نوكي دق هنإ مث .ةسدنملا

 مهنإف .هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا بتك يف كلذ عقو امك هيلع يرتفم وأ هبتك

 هللا يضر اهفلأ يتلا «ةيكملا تاحوتفلا» باتك يف ةعيرشلا رهاظل ةفلاخملا رومألا نم ةلمج هيلع اوسد

 امكو . هريغو ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا لاق اك هنع هللا يضر هفلأ يذلا ًاضيأ «صوصفلا» يفو . هنع

 مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا حاطصمب ركنملا لهج راكنإلا ببس نوكي دقو . يبتك ضعب يف يل عقو

 .اهريغو ةيئاتلا يف هنع ىلاعت هللا يضر ضرافلا نب رمع يديس مالك يف اى مهتاماقمل ةقوذ مدعو

 ءايلوألا نم دحأ نع انغلبي ملو اميس ال هتالوهجم ةلمج نم همهفي ملام لعجو راكنإلا كرت نم لقاعلاف

 ءادبأ ةعيرشلا فلاخي امم اهريغوأ موص وأ ةالص وأ ءوضو كرتب سانلا رمأ هنأ مهنع ىلاعت هللا يضر

 نم اهتيقنتو مهامعأو مهقالخأ جالعو ةئسلاو باتكلا ىلع ديقتلاب رمألاب ةحفاط مهلك مهلئاسر لب

 فوخلاو عورلاو دهزلاو ىذألا كرتو ىذألا لمحتو صالخالا يف ةحداقلا مولعلاو سئاسدلا

 هريغ وأ همظن يف فراعلا ملكت امبرو ءاهلك تافصلا هذه نم دضلاب مهيلع ركنملا ناك امبرو .ةيشخلاو

 بطقلا ناسل ىلع ملكت امبرو هلك هللا لوسر ناسل ىلع ملكت امبرو . ىلاعتو كرابت قحلا ناسل ىلع

 ةيفوصلا ضعب ىلع ملاعلا ركنأ امبرو . مهفاف راكنإلا ىلإ رداييف وه هناسل ىلع كلذ نأ مهضعب نظيف

 ىلع ًادرال « ,كلهيف لهجلاب رمألا كلذ يف هوعبتي نأ ًافوخ نيبوجحملاو ماوعلاب ةمحر تاقوألا ضعب يف

 هللا يضر ضرافلا نب رمع يديس مالك يف يعاقبلا نيدلا ناهرب خيشلل عقو اى ةيلكلاب يفوصلا كلذ

 .اولعف ام معنو هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب , نيدلا ييحم خيشلا مالك يف هريغل عقو اكو . هنع ىلاعت

 ماوعلا اذكه الو ًاباوثو اروجأ مهديزي لب مهرضي ال نآلا مهيلع راكنإلاو اوتام دق موقلا ءالؤه نإف

 هومهف ام ىلع مهل انريرقتو مهكرادت ناكمإل كالحلا نم مهذاقنإ ملاع لك ىلع بجي هنإف .نوبوجحملاو

 . مهروبق يف ًاضيأ موقلا رض امبرو .مهرضي موقلا دارم ريغ ىلع موقلا مالك نم
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 مهلعجي نأ موقلا عم بدألا تاجرد لقأ :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ًايلع يديس تعمسو
 :لوقي هنع ىلاعت هللا يضر افو نب يلع يديس ناكو . مهم ذكي الو مهقدصي ال باتكلا لهأك ركنملا

 رصنت امبرو .نيدلا باهذإ يف ةعاس مس مهيلع راكنإلاو .منغأ مهيف داقتعالاو ملسأ موقلل ميلستلا
 اي تدرأ نإف : هنع هللا ىضر ينارعشلا مامإلا لاق . ةيفاعلا هللا لأسن .كلذ ىلع تامو نيركنملا ضعب
 نمف الإو كراكنإ لقيو سانلا رايخ نم ةيفوصلا دهشت كنإف كبلق ةأرم لجاف راكنإلا مدع يخأ

 ام ضعب هنع هللا يضر لّوؤي ذخأ مث ,.كسفن ةروص الإ كتآرم يف رظنت ال كنأل راكنإلا ةرثك كمزال
 :لاقف ظافلألا هباشتم نم مهنع درو

 نم مظعأ بر اي يل كتعاط : هلوق هنع هللا يضر ديزي يبأ خيشلا نع لقن امف كلذ تملع اذإ
 مظعأ ينذخاؤت الو ينع ٍيفعاو ينمحراو يل رفغا يلوق وحن يف يئاعد بر اي كتباجإ يأ : كل يتعاط
 رتس كلذلو دبع انأو ديس تنأو ريقح انأو ميظع كنأل كيبن بانتجاو كرمأ لاثتماب انأ يتباجأ نم
 ناك نإو ايهنو ىلاعتو كرابت قحلل ارمأ ال ءاعد هومسو .كلذ لثم ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا لهأ
 ىلاعت  هتعاط تحت ىلاعتو كرابت قحلا نأ ديزي يبأ دارم سيل هنأ ملعف كلذ ىلإ هرهاظ يدؤي ظفللا

 ديزي يبأ نع لقن ام ىنعم لزني هانررق ام ىلعو ,نيملسملا عيمج دنعو هدنع- اريبك اولع كلذ نع هللا
 . مهضعب هلوأ اذكه هل ىتعاط نم رثكأ يل هللا ةعاط :لاق هنأ اضيأ

 ٠ "شطب نإ أرقي ًاثراق عمس امل يب هللا شطب نم دشأ يشطب :لاق هنأ ًاضيأ ديزي يبأ نع لقن امو
 هدارمو «يب هشطب نم دشأ يشطب :لاقو هفنأ نم مدلا راط ىتح حاصف ١7[ :جوربلا]«ديدشل كبر
 هدبعب ىلاعت هتمحر نأل .ةمحرلاب اطولخم الإ نوكي ال يب لجو رع هللا شطب نأ هنع ىلاعت هللا يضر
 ال ماقتنا ضحم هنإف ديزي بأ شطب اذكه الو .ةقيفشلا هتدلاو نم دبعلاب محرأ وهف هيلع هبضغ تبلغ

 امهيس ال هب العو لج هللا شطب نم دشأ هيخأب هشطب ناكف هقيضل هتمحر بلغ هبضغ نأل ,ةمحر هبوشي
 . هريغو نيدلا ييحم خيشلا هلوأ اذكه .ةرخآلا يف الو ايندلا يف همحري داكي ال هنإف هيلع ردق اذإ هودع

 «ةرم فلأ كبر ىرت نأ نم كل ريخ ةرم ينارت نأل : هيديرم ضعبل لاق هنأ ًاضيأ هنع لقن اممو
 ذخأي فرعي الف وه هنأ ملعي الو هاري هنإف هآر اذإ العو لج هللا ةفرعم يف مدق هل سيل ديرملا نأ هدارمو
 ىلإ هيقري ىتح ىلاعتو كرابت هللا عم بدألا هملعيو هب عفتني هنإف ديزي يبأ فالخب ءايدأ الو |ملع هنع
 , هنع هللا يضر هدارمب ملعأ ىلاعت هللاو ءالعو لج هبر ةفرعم

 نم ًلاضف ىلاعت هللا قيرط يف ترفاس هدارم لعلو .هللا ىلإ هللا نم ترفاس :ًاضيأ هنع لقن امو
 «انلبس مهيدهنل انيف اودهاج نيذلاوإ : ىلاعت هلوق باب نم هللا بح يف ترفاسوأ .هتفرع نأ ىلإ هللا
 ىلاعت هللا ىضر هدارم سيلو [78 : جحلا] 4 هداهج قح هللا يف اودهاجو# : هلوقو [8 : توبكنعلا]
 ىلإ يرفس ءادتبا هدارم نوكي نأ حصيو .زيحتلا نع نيفراعلا دنع هللا ىلاعت ,ةفاسم كلذب هنع
 . يتوق الو يلوحب آل .هتوقو هللا لوحب هئاهتنا

 ,راد ىلإ راد نم نولقني امنإو نوتومي ال نوفراعلا : هلوق هنع ىلاعت هللا يضر دينجلا نع لقن اممو
 [اهريغو ١86 :نارمع لآ] «توملا ةقئاذ سفن لك# : ىلاعت هللا لاق دق لاقو ,مهضعب كلذ ركنأ
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 دينجلا دارم نأ مهضعب هلاق امك باوجلاو ,؟لاحلا فيكف ايندلا ين اهلجأ ءاهتنا دنع توملا قوذت يأ
 فيرصتلا تدهشو مهتافرصت عيمج نع تتام ىتح مهكولس لاح يف مهسوفن اودهاج امل نيفراعلا نأ

 ىلإ لعفلا اهتفاضإ مدع يف تاومألا مكح كاذ اذإ اهمكح نأل هتايح لاح يف تتام اهنأكف هدحو هلل

 «ركب يبأ ىلإ رظنيلف ضرألا هجو ىلع يشمي تيم ىلإ رظني نأ دارأ نم» ثيدحلا يف درو دقو ءاهسفن
 . تيملا سفنك تراص ىتح هسفن قحم ىلاعتو كرابت هلل ميلستلا نأل يأ

 هدارم لعلو .دوهيلا لذ لطع يلذ نإ :لوقي ناك هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر لبشلا نع لقن امو
 ردق ىلع نوكي ليلذلا ذإ «ىلاعت هل دوهيلا لذ نم مظعأ ىلاعتو كرابت هلل يلذ نأ هنع ىلاعت هللا يضر
 هلذف دوهيلا نم ىلاعت هللا ةمظعب فرعأ هنع هللا ىضر يلبشلا نأ كش الو هل لذ نم ةمظعب هتفرعم
 .هدارمب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو هل دوهيلا لذ نم مظعأ هلل

 «ةدحوملا ءابلاو ميجلاب ةبحلا مهضعب طبض .هللا الإ ةبحلا يف ام :لاق هنأ ًاضيأ هنع لقن امتو
 لعاف يدسج يف مثأم هنع ىلاعت هللا يضر هدارم لعلو .ندبلا يه يتلا ةئلثملا ءاثلاو ميجلاب مهضعبو
 نأ الو .نينوكلا يفن ةن هدارم سيلف ىلاعت هللا الإ نينوكلا يف ام مهضعب لوقريظن ؛ «ىلاعتو كرابت هللا الإ

 مهل ًاقلاخ ىلاعت هللا لعج نكلو .ىرت امك امهدوجو تبثأ هنأل هقلخ يف لجي ىلاعتو هناحبس هللا

 مهبولق يف اوبرشأو» : ىلاعت هلوق يف اك ريدقت ىلإ جاتحي مالك نم ةنسلاو باتكلا يف مكو ,مهلاعفألو
 عراش افاق ةملك قدصأ» : ثيدحلا يفو .لجعلا بح اوب رشأ يأ [47 :ةرقبلا] «مهرفكب لجعلا

 :ديبل لوق

 «لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 . مهفاف

 لعلو ناك امم عدبأ ناكمإلا يف سيل : لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يلازغلا مامإلا نع لقن امتو
 ىلاعت هملع يف تناك ام ةروص ىلع ىلاعت هللا اهزربأ تانكمملا عيمج نأ هنع ىلاعت هللا يضر هدارم
 [ه٠ :هط] «هقلخ ءيش لك ىطعأ» ميظعلا نآرقلا يفو .ةدايزلا لبقي ال ميدقلا هملعو , ميدقلا

 نع هللا ىلاعت «لهج مدقت هيلع مزلل ىلاعت هملع هب قبسي ملو ناك ام عدبأ ناكمإلا يف نأ حص ولف

 ليوأت يف هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا لوق ىنعم وه اذهو ءاريبك اولع كلذ
 هل ىلاعت قحلاف . ثودحو مدق ناتبتر الإ انل مثأم هنأل قيقحتلا ةياغ يف مالسإلا ةجح مالك نإ كلذ

 ةبتر نع ىقري الف ًالقع ىهانتي الام الإ قلخ ام ىلاعت قلخولف .ثودحلا ةبتر هل ثداحلاو مدقلا ةبتر

 . ًادبأ مدقلا ةبتر ىلإ ثودحلا

 يبر نع يبلق ينثدح :لاق هنأ هنع ىلاعت هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا نع لقن امتو
 هلك ىلاعت هللا نأ هدارم سيل .طئاسولا عافتراب ىلاعت هسفن نع يبر ينثدح وأ يبلق نع يبر ينثدح وأ

 ماحلإلا كلم ناسل ىلع همهلي ىلاعت هللا نأ هدارم امنإو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ملك اك

 ةددشملا لادلا حتفب «نوئّدحم ىتمأ يف نكي نأ» : كي هلوق باب نم وهف .لاوحأ ٌضعب فيرعتب

 .ةرمعف)»

 ضف



 نيبو مهنع ىلاعت هللا يضر ءايلوألل نوكي يذلا ماحلإلا يحو نيب قرفلا نم نأ كلذ حاضيإو
 كلملا دهشي يبنلا نأ مهممأل وأ مهسفنأل مهعيرشتب قلعتملا مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا يحو
 ىري ال كلملا مالك عمس نإ هنإف يلولا اذكه الو .مالكلا عامسو ةيؤرلا نيب عمجيف .همالك عمسيو
 وعدي اعبات يلولاو اعرشم يبنلا نوك كلذ يف رسلاو ءامالك هنم عمسي ال هصخش ىأر نإو .هصخش
 ءىشني نأ ديريف يبنلا امأو .رمأ فاشكنا ديزم ىلإ جاتحي الف هدنع ررقملا تباثلا هلك هيبن عرشب

 يحو نيب يخأ اي قّرفف .رمأ فاشكناو ديكأت ديزم ىلإ جاتحا كلذلف .رخآ اعرش خسنيو اديدج
 يضر يلذاشلا بهاوملا وبأ خيشلا هررق اذكه .مالعألا ءاملعلا نم نكت .مالكلا يحو نيبو .ماحلإلا
 . هنع ىلاعت هللا

 سبيل .فراعلا بلق وه ظوفحملا حوللا : موق مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا نع لقن امثو

 يف بتك ام لك هيف مسترا ىلجنا اذإ فراعلا بلق نأ مهدارم امنإو .ظوفحملا حوللا يفن مهدارم
 .ه ا مهفاف بوتكم حول اهلباق اذإ ةآرملا ريظن .ظوفحملا حوللا

 ةرضح نم انجرخ هللا ةرضح انلخد : مهوق مهنع ىلاعت هللا يضر موقلا نع اضيأ لقن امو
 .قحلل زيحتلا هنم مهفي امبر كلذ نإف ءانيعم اصاخ اناكم لجو ّرع هللا ةرضحب مهدارم سيل هللا

 هللا يدي نيب هنأ مهدحأ دوهش اهوقلطأ ثيح ةرضحلاب مهدارم امنإو .ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 نم جرخ دهشملا نع بجح اذإف هترضح يف وهف العو لج هبر يدي نيب هنأ دهشي ماد اف .لجو زع
 نم مهنمف ؛باتكلا اذه يف هحاضيإ أيس !ى رثكمو لقم نيب كلذ يف سانلاو .ىلاعت هللا ةرضح
 ثالث وأ نيتجرد وأ ةجرد رادقم اهريغو هتالص يف رضحي نم مهنمو .اهضعب وأ هتالص يف رضحي
 هنع هتافغ يف هدبع هب ىلاعتو كرابت هللا حماسي ام الإ روضحلا يف راهغلاو ليللا قرغتسي نأ ىلإ اذكهو
 . مهنع ىلاعت هللا يضر نوققحملا كلذب حرص امك رشبلا رودقم نم تسيل اهلك سافنألا عم ىلاعت و كرابت هللا ةبقارم نإف .هب ةمحر هتاوهش ضعب لينو

 هنإ هنع مهلوق هنع مهضعب هعاشأو هنع ىلاعت هللا يضر ييلازغلا مامإلا نع هلقن حصي مل اممو
 نآلا ةعاسلا ميقي نأ هولأس ول ادابع هلل نإو اهمقي مل ةعاسلا ميقي ال نأ هولأس ول ادابع هللا نإ :لاق
 ىلع بجي ءهاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر مالسإلا ةجح مامإلا ىلع روزو بذك كلذ لثم نإف ءاهماقأل
 ىلإ كلذ يدؤيف .ةعاسلا مايق يف ةدراولا ةعطاقلا صوصنلا دري هنأل هنع مامإلا هيزنت لقاع لك
 يف هيلع سوسدم كلذف مامإلا تافلؤم ضعب يف كلذ دجو نإو .ربخأ ايف ْهْو عراشلا بيذكت
 هفنص ةعامجلاو ةّئسلا لهأل ةفلاخملا دئاقعلاب ًانوحشم الماك باتك يف تيأر دقو .ةدحالملا ضعب
 بذك هيلع بتكف ةعامج نب نيدلا ردب خيشلا هيلع علطاف يلازغلا مامإلا ىلإ هبسنو نيدحلملا ضعب
 ديزي يبأ خيشلا نع حصي مل امم كلذكو .مالسإلا ةجح ىلإ باتكلا اذه فاضأ نم ىرتفاو هللاو
 نإف .ةمقلب هبر ةرضح عاب مالسلا هيلع مدآ نإ :لاق هنأ نم مهضعب هلقن ام هنع ىملاعت هللا يضر
 هنع ردصي فيكف ,ةقيقحلاو ةعيرشلا نيب نيعماجلا يريشقلا ةلاسر خياشم ةلمج نم ديزي ابأ خيشلا
 يضر هنع هلقن حصي مل امم كلذكو . مهفاف ؟مالسلا هيلع مدآ ديسلا قح يف يناجلا مالكلا اذه لثم
 كلذ نكي مل نيرخآلاو نيلوألا يف ىلاعت هللا ينعفش ول :لاق هنأ نم مهضعب هلقن ام هنع ىلاعت هللا
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 لطبي هنإف بدألا ةحئار مشي مل نم مالك كلذ نإف .نيط ةمقل يف ينعفش هنأ رمألا ةياغ ,ريبكب يدنع
 ءاهقفلا نم مالسإلا ءاملع نع ةبوجألا باب يخأ اي كل تحتف دقو لَك هللا لوسر ةيصوصخ
 دمحلاو ؛ كاده ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو .كلذ ىلع سقف ,نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةيفوصلاو
 .راصتتخاب ىربكلا ننملا يف ينارعشلا مامإلا مالك ىهتنا .نيملاعلا بر هلل

 خيشلا لاق .«رهاوجلاو تيقاويلا» نم رشع نماثلا ثحبملا رخآ يف هنع ىلاعت هللا يضر لاقو

 ناميإ فاصنإلا مدع نم نأ ملعا :تاحوتفلا نم ةئاثالثو نيتسلاو ثلاثلا بابلا يف نيدلا يسيحم
 اهب مهناميإ مدعو مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا ناسل ىلع اهرابخأو تافصلا تايآ نم ءاج امب سانلا
 هب تءاج ام ناميإلا بجو اكف ,دحاو رحبلا نإف لسرلل نيثراولا نيفراعلا لمك نم دحأ اهب ىتأ اذإ
 , لصألا هب ءاج امل انملس ايكو ؛ نوظوفحملا ءايلوألا هب ءاج امب ناميإلا بجي كلذك كلذ نم لسرلا
 ءايلوألا هب ءاج امب اونمؤي مل ذإ سانلا تيل ايو ؛ةعيرشلل ةقفاوملا عماجب عرفلا هب ءاج امل ملسن كلذك
 كلذ عمو «رهاوجلاو تيقاويلا» ةرابع تهتنا . مهوبذكي الو مهنوقدصي ال باتكلا لهأك مهنولعجي
 خيشلا بتك يف علاطي انناوخإ نم ًادحأ نكمن ال نأ دوهعلا انيلع ذخأ : : «دوروملا رحبلا» يف لاق دقف
 ةدئافلا مدعل كلذو ةيفوصلا ةالغ نم هريغ بتك يف الو قلطملا ديحوتلا يف يبرع نب نيدلا يسيحم
 امبرو .لاقي ملعي ام لك امو .سانلا بلاغ لوقع فلاخي امم اهيف هوركذ امب هوفت نم ىلع راكنإلا ةدشو
 طق انيأر امو ؛ نيرساخلا عم نورسخيف اهداقتعا ىلع نوتوميف ةنسلا حيرص فلاخت ارومأ اهنم اومهف
 : ًاريثك دشني نيدلا ييحم خيشلا ناك دقو .باتك ةعلاطمب لاجرلا غلبم غلب اديرم

 انهجوت نيأ سانلا يردي نيأ نمف انءارو تارخازلا راحبلا انكرت

 ديؤي ام رجح نبا مالك يف يتأيسو .هنع هللا يضر ينارعشلا مامإلا بتك نم هتلقن ام ىهتنا
 . مهنع هللا يضر مهريغ نم اهمهفي ال نمل ةيفوصلا بتك ةعلاطم نع يبنلا نم ينارعشلا مالك

 يعفايلا مامإلا نع القان «ةيثيدحلا هيواتف» يف هنع هللا يضر يمتيهلا رجح نبا مامإلا لاقو
 نم ىلع درلاو ةيفوصلا حدم ىلع مالكلا هيف طسب يذلا «نساحملا رشن» هباتك يف ينعي هل هنع هللا يضر
 مزلتسملا قدصلاب يلولل دهشت اهنا لي يبنلا تازجعم ةمتت نم ءاياوألا تامارت نإ : مهيلع ضرتعا
 ةلمح نم ةماركلا تناكو «ةلاسرلا نم هب ربخأ [ميف هيبن قدصل مزلتسملا هتيقحل مزلتسملا هنيد لايكل
 نأ ىلإ روهظلاو ةرثكلا نم تغلب نإو تازجعملل موق راكنإ نم بجعتت الو .رابتعالا اذهم ةزجعملا
 .تايآلا رهبأو تازجعملا مظعأ وه يذلا نآرقلا موق ركنأ دقف .ًايبيدب لب ًايرورض اهب ملعلا راص
 هوسملف ساطرق يف ًاباتك كيلع انلزن ولو» : مهقح يف ىلاعت هللا لاق نأ ىلإ ءالؤهب دانعلا لصوو
 ةلزتعملا راكنإ نم بجعلا سيلو [ا/ : : ماعنألا] «نيبم رحس الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقل مهيديأب
 : لكك يبنلا نع ىنعملا ةرتاوتملا صوصنلا اوركنأو كلذ نم حبقأ وه ايف اوضاخ دق مهنإف تاماركلا
 مهديلقتل مهئارتفاو مهبذك ميظع نم كلذ ريغو نازيملاو ضوحلاو ريقلا باذعو نيكلملا لاؤسك

 كلتل ًاقفاوم كلذ نم هوأر ايف .هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتايآو هللا ىلع اهل مهميكحتو ةدسافلا مهلوقع
 نأل ,عامجإلاو نآرقلاو ةنسلا بيذكتبي اولابي ملَو هودر الامو هولبق ةميئللا ةدسافلا ةميقسلا لوقعلا
 ةئسلا لهأب اومست موق نم بجعلا امنإو .مهيلإ تقباست ماذملا حئابقو مهيلع تقح بضغلا ةملك
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 نأ ىلإ مهيلع تيقجنزامرحلا ةملك نآل راكنإلا يف نوغلابي كلذ عمو نا كلت ةلم م مهنأ اومعزو

 خياشم ىلع ركتي::نم“:؟ ماسقأ ءالؤهو .راسخماو راوبلا ننم ًاعون مهل تبجوأو راوبلا لهأب مهتقحلا

 ةمارك ىأر وأ مهنف دحأ هل نيع ىتمو تامارك مهل نأو ًالاجإ مهدقتعي نم مهنمو . مهيعبأتمو ةيفوصلا

 سبلو ناطيشلا هيلع ىوتحا رورغم سبلم الإ قبي مل هنأو اوعطقنا مهغأ ناطيشلا هل هليخ امل كلذ ركنأ

 نأ الإ مهرطخ يف عوقولاب يزوجلا نبا روهت دقو .اضيأ ناكمب نامرحلاو دانعلا نم ءالؤهو هيلع

 ملكت «سيلبإ سيبلت» هايس ًاباتك فنص هنأ كلذو هنامز يف ةعدتبم عمق ه هدصقك ةحلاص ةيئ هل نوكت

 . مهيلع سبل سيلبإ نأ معزو مهقيرطو ةيفوصلا خويش لع هيف
 .رعشي ال وهو مهيف هداقتعاو اذه همالك يف هيلع سبل يذلا وه هنأ ردي ملو يعفايلا لاق

 دق ىلاعت هلل نيفراعو نيقيدصو لادبأو داتوأ نيب ام تاداس ىلع هراكنإ يف هنم بجعلا لك بجعلاو

 نم مهتياهن يف مهل لصحف هللا ىوس امع مهتيادب يف اوضرعأ فراعمو ًاراونأو تامارك دوجولا أاوؤلم

 ءيش هب زاج ام ةنس نيرشع يبلق باب ىلع تفقو : مهنم ريغصلا لوقف ؟ هللا الإ هملعي الام هللا لضف

 نساحمب هتعاضب قفنيو . مهتاياكحب همالك لوطي يزوجلا نبا ينعي وهو اذه ؛هتددر الإ هللا ريغل

 ملع امأ ؟ًاماع هنومرحيو اماع هنولحي نمت نوكي الو ًاماع ءالخإ مهركذ نم هبتك لخأ الهف . مهتافص

 ةيفوصلا نودقتعي اثيدحو اميدق اولازي مل ةمئألا نم نم مهدعب نمو .نيدهتجملا نم ةمألا مالعأ ءاملع نأ

 هذقتعي ناك ريقف قح يف لاق هنأ ديعلا قيقد نبا يقتلل عقو دقلو . مهنم لودمتسيو مهم نوكربتيو

 اهرخآ ىلإ يعفايلا ةرابع رجح نبا لقنو .هيقف فلأ نم وأ هيقف ةئام نم ريخ ىدنع وه : هل عضخيو

 دبع نباو يوونلا مامإلا مهنم ةيفوصلا ىلع ءانثلا يف نيلماعلا ءاملعلا نع لوقنلا نم مدقت امريغ اهيفو
 .نيعمجأ مهتاكربب هللا انعفن ءامهريغو مالسلا

 هحياشم ضعب عم هل تعقو تاياكح ةيثيدحلا ىواتفلا نم رخآ عضو يف رجح نبا مامإلا ركذو

 امنإ ينأ يه يه يخياشم ضعب عم ةبيرغ ثحبملا اذه يف يل عقو دقلو :لاقف ةيفوصلا ىلع راكنإلا يف

 مهمالك يدنع رقوف موللاو روذحملا نم نيملاسلا موقلا ينعأ ةفئاطلا هذه لهأ ضعب روجح يف تيبر

 تأرقف ةنس ةرشع عبرأ وحن ينسو ةرهاظلا مولعلا يف تأرق ايلف .نكمتف ًايلاخ ًابلق فداص هنأل

 دمحم خيشلا هملعو هكسنتو هتكرب ىلع عمجملا مامإلا هللا دبع يبأ انخيش ىلع عاجش يبأ رصتخ

 ىلإ اموي هسلجم يف مالكلا رجناف ةدح هدنع ناكو ؛هتمزالف ةسورحملا رصمب رهزألا عماجلاب ينيوجلا

 اذه لاقو ةظلغي كلذ راكنإ ىلإ خيشلا ردابف ءرم نمم مهريغو لادبألاو ءابقنلاو ءابجنلاو بطقلا ركذ

 اذه لب هللا ذاعم نيرضاحلا رغصأ تنكو هل تلقف ءىيش ِةكَي يبنلا نع هيف سيلو هل ةقيقح ال هلك

 مامإلا كلذ لقن نمثو . بذكلا نم مهاشاحو هب اوريخأ هللا ءايلوأ نأل هيف ةيرم ال قحو قدص

 الإ ينعسي ملف ٠ .ىلع هظالغإو خيشلا راكنإ دازف ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا نيب عمج لجروهو  يعفايلا

 ءاهقفلا مامإو نيملسملاو مالسإلا خيش انخيش الإ ينرصني ال هنأ ترمضأو تكسف توكسلا

 ًاريرض ناك هنأل ينيوجلا ًادمحم خيشلا دوقأ نأ يتداع نم ناكو . يراصنألا ايركز ىيحيوبأ نيفراعلاو

 دمحم خيشلاو انأ تبهذف هيلع ملسيل ايركز مالسإلا خيش ىنعأ روكذملا انخيش ىلإوهو انأ بهذأو

 مالسإلا خيشل ركذأ نأ سأب ال ينيوجلا خيشلل تلق هلحم نم انبرق ملف «مالسإلا خيش ىلإ ينيوجلا
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 هماركإ يف غلابو ينيوجلا خيشلا ىلع لبقأ هيلإ انلصو املف .اهيف هدنع ام رظننو هنود نمو بطقلا ةلأسم

 املف .كلذب يلو عدي ام اريثك ناكو «نيدلا يف ههقف مهللا :اهنم تاوعدب يل اعد مث هنم ءاعدلا لاؤسو

 ءابجنلاو داتوألاو بطقلا يديس اي :مالسإلا خيشل تلق فارصنالا ينيوجلا دارأو خيشلا مالك مت

 اي تلقف .يدلو اي هللاو معن لاق ؟ةقيقح نودوجوم مه له ةيفوصلا هركذي نمت مهريغو لادبألاو

 خيش لاقف .هركذ نم ىلع درلا يف غلابيو كلذ ركني ينيوجلا خيشلا ىلإ ترشأو خيشلا نإ يديس
 تنما مالسإلا خيش انالوم اي دمحم خيشلا هل لاق ىتح هيلع كلذ رركو دمحم خيش اي اذكه مالسإلا

 ام ىلع ينيوجلا ينبتاعي ملو انمق مث دمحم خيش اي كب نظلاوه اذه لاقف تبت دقو هب تقدصو كلذب
 . ينم ردص

 انخياشم ضعب عم ةنس ةرشع يناثوحن يرمعو يل عقو ام اههجو ضعب نم ةعقاولا هذه ريظنو
 ةناتم نم ةيلقعلاو ةيعرشلا مولعلا يف ىطعأ ناكو .يحجلدلا سمشلا مالسإلا خيش وهو ًاضيأ
 «صيخلتلا» حرش يف موي تاذ هيلع أرقن انك .هنامز لهأ نم دحأ هطعي مل ام كبسلا ةوقو فينصتلا

 نب رمع ىلاعت هللاب فراعلا ركذ عقوف نيدلا لوصأ يف خيشلا هفنص باتك يفو ينازاتفتلا دعسلل

 قطني همالكو فيكو !هرفكأ ام هللا هلتاق لاقو خيشلا ردابف . سلجملا يف هنع ىلاعت هللا يضر ضرافلا

 رفكلا نم هللا هاشاح : نيرضاحلا نيب نم هل تلقف ءايلعلا ةورذلا يفف هرعش امأو ؟داحتالاو لولحلاب
 ضرم خيشلاب ناكو «هباوج يف تظلغأف هيلعو لع راكنإلا يف خيشلا ظلغأف .داحلإلاو لولحلا نمو
 .ًاراهن الو لليل ضرألا ىلع هبنج عضو ىلع ردقي ال ةديدم ةدم هل نأ انربخأ دق ناكو .سفنلا قيضب

 يبررع نباو ضرافلا نب رمع خيشلا ىلع كراكنإ نع تعجر نإ كنأ كل مزتلأ انأ يديس اي هل تلقف

 كلذ نع عوجرلاب يلوق اوقدص تلقف . حصي ال اذه لاقف .لاضعلا ءادلا اذه نم تئرب |مهيعباتو
 عوجرلا انل رهظأ مث برجن نأ نكمي :لاقف .هيلإ نوعجرت ام نوفرعت متنأف الإو بهذ نإف ةريسي ةدم
 كحضيف يتنامض تحص يديس اي هل لوقأ تنكو ةديدم ةدم هضرم فخو هلاح حلصناف ةبوتلاو

 كلذ دعب هل داعف داع مث .ًاريخ الإ ةفئاطلا هذه نع هنم انعمس ام ةدملا كلت يفو .كلذ هبجعيو

 ىتح ةنس نيرشع وحن كلذ دعب هيلع دتشي رمتساو ضرملا كلذ ملأ قيذأف هبعتأو ناك ام دشأب ضرملا

 . هلاح ىلع وهو تام

 ءايبنألا فقو ارحب تضخ :ديزي يبأ لوق ىنعم نع «ةيثيدحلا ىواتفلا» يف ًاضيأ لثسو
 ىطعأ امت ءايلوألا يطعأ ام عيمج هلوقف حص نإو .هنع حصي مل لوقلا اذه : هلوقب باجأف . هلحاسب

 نطاب يف امو .ءايلوألا ىطعأ ام يه تاحشرلا كلتف تاحشر هنم تحشرف ًالسع ءيلم قزك ءايبنألا
 هرهاظ نع لوقلا كلذ فرص ركسلا لاح يف هنم ردص نكي مل نإ بجوي ءايبنألا ىطعأ اموه قزلا

 روبعلا ةيلهأ هيف اوأر نم هيف اوربعيل هلحاسب اوفقو لاقي نأب «ءايبنألا ةلالجب قيلي امب هليوأت نيعتيو
 ريغلل عفن هيف امم كلذ وحن وأ قرغلا ىلع فرشأ هوأر نم اوكرديل وأ روبعلا ةيلهأ هيف اوري مل نم اوعنميو
 فوقو مهفوقو لاقي وأ :مهضعب لاق لوضفملا لخديو ةنجلا لوخد يف عفشيل لضفألا فقي امك
 ولعو هردق ةلالجب قيلي ام الإ هب هللا عفن ديزي يبأب نظي الف لاح لك ىلعو ءدورو فوقو ال رودص
 . مهعيمج عم بدألا ةيابنو مهعئارشو ءايبنألا ميظعت نم هنم ملع امو هماقم
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 لوقيف ءايلوألا هركذي يذلا باطخلا نع هنع هللا يضر اضيأ «ةيثيدحلا ىواتفلا» يف لثسو

 هتقيقح امو هناحبس هللا ىلإ بسني له اذكب يبر ينبطاخ مهضعب لوقيو بر نع يبلق ينثدح مهدحأ

 دحج نم ىلع امو ءايلوألا هعمس امو ءايبنألا هعمس ام نيب قرفلا امو اثيدح وأ ًامالك ىمسي لهو

 ةياالولاو ةوبنلا نيب هب هللا عفن يناليحلا رداقلا دبع خيشلا ينايرلا بطقلا قرف : هلوقب باجأف ؟امههرحأ

 يف ىقلي ثيدح ةيالولاو .نيمألا حورلاو كلملا عم كي يبنلل لصاولا هللا مالك ةوبنلا نإ : هلصاح امب

 الو فقوت ريغ نم هل لوبقلاو ةنينأمطلا بجوت ةنيكسب بوحصملا ماهلإلا ليبس ىلع يلولا بلق
 . صقن يىناثلاو ,رفك لوألاب درو . مثعلت

 نم يملع :لاقف ؟نيأ نمو نممو ,نمع كملع هل لاقف هيلع ًاضرتعم ديزي يبأل هيقف ءاجو

 ملام ملع هللا هثرو ملعي امب لمع نم» : للي هللا لوسر لاق ثيح نم .ٌلجو ّزع هللا نعو هللا ءاطع

 ملعلاو هقلخ ىلع هللا ةجح رهاظلا ملعلاف .نطاب ملعو .رهاظ ملع : ناملع ملعلا : لاقو «ملعي

 ملع نم يملعو «لمعلل ال ملعتلل ناسل ىلإ ناسل نم لقن هيقف اي كملعف «عفانلا ملعلا وه نطابلا

 ليربج نع لَو يبنلا نع تاقثلا نع يملع : هيقفلا هل لاقف ءهدنع نم ينمهلأ ًاماهلإ لجو ّرع هللا

 ةالصلا امهيلع ليئاكيم الو ليربج هيلع علطي مل ّلجو رع هللا نع ملع هلي يبنلل :لاقف , هللا نع

 لجو رع هللا نأ تملعأ هيقف اي :لاقف .هركذ يذلا هملع هل حضوي نأ هيقفلا هنم بلطف . مالسلاو

 نأ تملع امأ :لاق ىلب :لاق ؟ايحو ءايبنألا ملكو ًاحافك هآرو لي ًادمحم ملكو ًايلكت ىسوم ملك

 عقنو ةمكحلاب مهقطنأ مث مهل هدييأتو مهمولق يف هدئاوف ىقلأو مهل هنم ماهلإب ءايلوألاو نيقيدصلل همالك

 او « ميلا يف هيقلت مث توباتلا يف هفذقت نأ ىسوم مأ لجو رع هللا مهلأ ام هتلق ام ديؤي امثو ؛ةمألا مهب

 :فهكلا] *يرمأ نع هتلعف امو ىسومل هلوقو .طئاجلاو مالغلا رمأو ةنيفسلا رمأ يف رضخلا أ

 ًءانب يأ [15 :فهكلا] «ملع اندل نم هانملعو» : ىلاعت لاقو ,لجو ّزع هللا ملع وه امنإ يأ ١

 امم اكلذ» :لاقف نجسلا يف كَ فسوي مهلأ امك وأ «يبن ال يلو هنأ ةبطاق ةيفوصلا هيلع ام ىلع

 ىلاعت هللا يضر ةشئاعل ركب وبأ لاق اكو .ةوبنلا لبق كلذ ناكو يأ [17 :فسوي] «ير ينملع

 لهأو ريثك اذه لثمو ؛ةيراج تدلوف اهلم نابتسا نكي ملو .تنبب لماح ةجراخخ تنب نإ :|مهنع

 ماهلإلا يف ضعب ىلع مهضعب هللا لضف دقو . مهيلع هنم الضف دئاوفلاب هللا مهصتخا موق ماهلالا

 . يردص تيفشو ًالصأ ينتيطعأ دق : هيقفلا لاقف . ةسارفلاو

 حص ام , يعرش مكحلا هيف ةفلاخت ال ايف يأ :ةجح ماهلالا نأ نم ةيفوصلا هاور ام ديوي امجو

 ؛هب رصببي يذلا هرصيو هب عمسي يذلا هعمس تنك هتبيحأ اذإف» يسدقلا ثيدحلا يف قب هلوق نم

 اديو ًارصبو ًاعمس هل تنكو» ىرخأ يفو «قطني يبو رصبي بو عمسي يبف» ةياور يفو .ثيدحلا

 .«اديؤمو

 تاماقملاو لامعألاو مولعلا يف ىلاعت هللا عم نوفقاولا مه لجو ّرع هللاب ءاملعلا نأ لصاحلاو

 رارسألا نداعمو تارطخلاو تادارإلاو تانكسلاو تاكرحلا رئاسو لاعفألاو لاوقألاو لا اوحألاو

 هنم ملع كلذ ررقت اذإ . مهب عفنو مهنع ىلاعت هللا يضر نوبرقملا نوبحملا نوفراعلاو ,راونألا علاطمو

 ةطساوب لوألاف لولا باطنخو كي يبنلا باطخ نيب قرفلا وهو ,لاؤسلا يف ام عيمج نع باوجلا

- 
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 ىلإ بسني ًامالكو ًايحو ىمسي كلذ لكو ءعورلا يف ثفنلا وأ ةقداصلا ايؤرلاب وأ ةطساوب الوأ كلملا
ا هل جلثي بلقلا يف يقلي ءيش يناثلاو .رفك ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام ركنأ نمو «ةقيقح هللا

 ردصل

 نومهلم يأ : :لادلا حتفب «نوثدحم ىتمأ يف نإ» :ثيدحلا يف ٍكَي هلوقل ءاماحلإو ًاثيدح ىمسملا وهو

 .ةرمع مبنمو)

 ال ذإ ةجحب سيل هنأ ءاهقفلا دنع حجرألاف .قباسلا هديقب ماهلإلا ةيجح يف ءاملعلا فلتخاو

 ةنطابلاو ةرهاظلا هلامعأ رئاس يف هللا هظفح نمم ةجح هنأ ةيفوصلا دنعو . موصعملا ريغ رطاوخب ةقث

 : دينجلل ليق مث نمو  ةيالولا هيفانت الو مهنم بنذلا عوقو زاوحل ةمصعلا مهل نكي مل نإو ءايلوألاو

 مهنم عقت الف ظفحلا مهل نكل ["+ : بازحألا] «ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكوإ» :لاقف ؟يلولا ينزيأ

 يف هل يقلملا هناحبس هنأ ىنعمب ىلاعت هللا ىلإ بسني وهف هتيجحب لوقلا ىلعو ءابلاغ ةريغص الو ةريبك

 .هريغل حالص وأ هل ديزمل ًاببس نوكي امب هيلع ًاماعنإو يلولا كلذل ةمارك بلقلا

 لوقك ءايلوألا تاحطش نم عقو امع هب باجي يذلا ام : هظفل امب اضيأ رجح نبا مامإلا لئسو

 مهتاملك نم ىفخي ال امم كلذ وحنو .قحلا انأ : : جالحلا لوقو . هللا ريغ ةبحلا يفام يناحبس : ديزي يبأ

 مهل عقوام : هلوقب باجأف . ؟دانعلاو تقملا لهأ دنع الإ قح اهنطابو .داقتنا اهرهاظ يتلا مهتاراشإو

 نم ةمالسلاب هللا مهامح نيذلا ءاكحلا نيفراعلا ءاملعلا ةمئألل تاحطشلا نم مهيلع هللا ناوضر

 اهموقأو لماحملا نسحأ ىلع مهنع ردص ام لمحو .هئايلوأ يف داقتعالاب مهيلع ْنمو ,راكنإلا نامرح

 .نولوذخملا الإ امنع ضرعي الو نوقفوملا الإ اهيلإ يدتبي ال ةتهبم تاقيقحتو ةتكسم ةبوجأ اهنع

 ىلاعت هللا بضغ نم ةمالسلا ىلإ ردابو «هتقول كلهيف راكنإلا مس سأك يستحي نمت نوكت نأ رذحاف

 هتنذآ دقف ايلو ىل ىداع نم» : لل قودصملا قداصلا ناسل ىلع ىلاعت هللا لاق دقف . هتفمو هتب راحو

 الإ ةاصعلا نم دحأل ةبراحملا ىلاعت هللا بصني ملو :ةمئألا لاق .هل براحم ينأ هتملعأ يأ «برحلاب

 نوكت نأ : كلاسملا كلت دحأ . ادبأ حلفي ال ىلاعت هللا هبراح نمو ءابرلا لكآو هئايلوأ ىلع نيركنملل

 وحن يف زوجتلا ةبلغو اهراونأ نم هودهاش امو هب قيلي امع ًاقطنو قحلا ةرضح نع ةياكح تايلكلا
 اذه دمتعا نممو .رصإلا مهنع عفريو رذعلا مهل طسبي برقلاو ةيدوبعلاو ةبحملا تاماقم نم كلذ

 :لاق ثيح هفراوع يف ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا يف هتمامإ ىلع عمجملا يدرورهسلا باهشلا كلسملا

 لثم لوقي هنأ ديزي يبأ يف دقتعي نأ هلل اشاح «يناحبس : هلوق نم هنع هللا يضر ديزي يبأ نع يكح امو

 يف هللا همحر جالحلا يف دقتعي نأ يغبني امم كلذو :لاق .ىلاعت هللا نع ةياكحلا ىنعم ىلع الإ كلذ

 ةبحملا يف ءانفلا نع نيئشانلا ركسلاو ةبيغلا لاح يف مهنم عقو كلذ نأ :اهيناث حلا انأ : هلوق

 وأ مومها ضعب نأ ىرت الأ ؛هزييمتو هوحص نم هل ةذخآلا بلقلل ةجعزملا لاوحألا دراومل دوهشلاو

 هركف يف هقارغتساو هنم اهنكمت ةدشل هزييمت تبهذأو هتلهذأ بلقلا ىلع تدرو اذإ ةيويندلا تادراولا

 ىلع قحلا تادراوب فيكف ةضوعب حانج مواقت ال يتلا ةلفاسلا رومألا يف اذه ناك اذإ هنإف ءاهرطخو

 5 مهل ةفشكتملا توكلملا ملاوعو .«بوغرمو بولطم لك نع ةلهذملا ةبحملا جعاولو .«بولقلا

 لب ءًزييمت الو ًاروعش بلقلا يف ىقبي ال كلذ نإف . مهتايقرت يف ةردقلا بئاجع ةدهاشمو مهتالزانم

 ام ىلإ هيلع ًأرهق هعبطب عجريو .لبق هدلخ يف خسر امب قطني ذئنيحف «لمثلا ناركسلاك هبحاص ريصي
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 همهوي ام اهب دصقي ال تارابعب نكل لاوحألا“كلت قبطب هناسل قطنيف هيلع لؤعي ' هظحلي ناك
 ببس نع.أشن ركس لكو .ملست هيلع لوعو كلذ لمأتف .«لالحنا وأ لولح وأ داحتا:نم :اهرهاظ

 هب هللا عفن يناليجلا رداقلا دبع ينابرلا بطقلا كلسملا اذه دمتعا نمو . فلكم ريغ هيحاصف زئاج

 امنإ هنأو «ىلاعت هللا يف ءانفلاب جالحلل هب دهش ام قئاقحلا مالك نم هنع هللا يضر يناليجلا نع لقن مث
 رجح نبا لاق . لجو رع هبوبحم ىوس ابوبحم نيرادلا يف دجي مل نيح ةبحملا ركس ناسلب قحلا انأ : لاق

 ىلاعت هللا همحر يلازغلا طسب دقو .ماقملا اذهب هل بطقلا اذه ةداهش فرش جالحلا يفكيو :هدعب
 لاطأو ,ةلطابلا تاداقتعالا نم هريغ وأ لولح نع هتحاس هزني امب هعئاقوو هتاملك نع باجأف ,هلاوحأ

 هعجارف اهنع باجأو ءايلوألا ضعبل ىرخأ تاحطش ركذو «باوجلا اذه يف رجح نبا مامإلا مالكلا
 . تئش نإ

 باجأف ف ءامدع ؛ هللا يضر ضرافلا نب و يبرعلا نبا نع ًاضيأ «ةيثيدحلا ىواتفلا» ٍِق لئسو

 لك ٍق هتتارمو قحلا ةلماعمو ةدحاو ةلمج + نلخا نايسنو تادابعلا ىلع بأدلاو تاولخا ٍ هللا ىلا

 اهتيالو ىلع ةجح كافكو ءهل ةريصب ال يع دتح الإ كش الو كلذ ىف ةيرم ال ءارحأ يوسلا قر

 ثدحملا هيقفلا مامإلا فراعلا خيشلاك «نيبرقملا رايخألا نم اههنأبو ءاهب رباكألا نم نيريثك حيرصت
 .اهملاعو ةفرشملا ةكم ليزن يعفايلا هللا دبع نقتملا

 انبتك أدتبا يذلا هلل دمحلا :لاقو .«اهملاعو حطابألا لضاف» هتمحرت يف يونسإللا لاق مث نمو

 ىلعو هريغو كلام بهذمب هملعو هتلالج ىلع عمجملا مامإلا خيشلاكو ,يعفايلاب اهمتخو يعفاشلاب
 نأ مكحلا تداك اولاق ىتح كلذ ىلع اليلد هريونتو همكحب كيهانو .هللا ءاطع نبا جاتلا هتفرعم
 ةمتاخ انخيشكو . يكبسلا جاتلا يلوصألا يعفاشلا ققحملا ةمالعلا مامإلا خيشلاكو .ىلتي انآرق نوكت
 .فيرش يبأ نب ناهربلا ةمالعلا خيشلاكو يراصنألا ايركز نيققحملا دقع ةطساوو نيرخأتملا
 ءاهقفلا نولماعلا نوملاعلا هللاب نوفراعلا ةمئألا ءالؤه هلاق ام كيفكيف نيملاعلا نيدهم ًاضيأ كيهانو
 ءايقتأ رايخأ ءايلوأ قحب امل نيعباتلا امهيتفئاطو نيروكذملا نيمامإلا الك نأ نم هب اوحرص امو ءايلوألا
 هبش ههجو نع اوطامأ نيذلا نيدلا ةمئأ هب حرص امدعب نيدتم وأ لقاع يرتمي فيكف .راربأ
 . نيروكذملا ةمئألا ءالؤه ةيالو يف ركذ ام نيدرمتملا ججح اولطبأو .نيلطبملا

 يرحتلا يف اهيلع دمتعتو للا نيبو اب ايف اهب لمعنو ماكحالا يف مهوقب ذخأت فيك ابجع ايو
 نيملسم ةمئأ يف مهوقب ذخأت الو مئاظعلا نم كلذ ريغو يديألا عطقو سفنألا لتقو ليلحتلاو
 ةيبدألا مولعلا نم كلذ مئالي امو ةيداهتجالا عورفلا كلذ ىلإ اومضو ةئسلاو باتكلا نم اوعلضت

 كمت ةلافش تراصو ترونتو تقرشأ تح مهيرلق ءافصب اولختشا هلك كلذ ناقتإ دعب م ٠ .ةيبرعلاو

 اهريغو تادابعلاك تادوجوملا مكحبو لب ةنطابلا اهماكحأو مولعلا زاربإب اوفشوكف ؛هتلباق ام

 نع قطني قحملا نأو .هريغ نم قحملا اهب ملعيو مهت مهتقيرط كلس نم اهب عفتني نأل ًادصق اهونّودف
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 هنم بلط ولو .ناسللاب ظفحلا درجم الإ اهنم هل سيلف لطبملا امأو .اهب ديقتي الف اهيهاضي امب هنادجو
 . كلذ نع زجعل اهلثامي ام ءادبإ نع ًالضف اهقيقحت

 رارسأ يف هفنص نيدلا ييحم خيشلل باتك يف مهربكأ وأ نيركتملا نم ناكو : يعاقبلا لاق
 ةميدعلا ةميظعلا ةبترملا هذهب لجرلا اذه فيك لمأتف .يلازغلا فينصت نم لجأ اذه تالماعملا
 ًايعسو بصعت ضخم الإ كلذ سيل .نيدتم لقأ اهب ىضري ال يتلا لئاذرلا فسافس هب نظيو .ريظنلا

 . كلذ نم هللا انذاعأ .تقملا زوافم ؤوبت يف

 ةمالعلا خيشلا نع يركبلا نسحلا وبأ ةمالعلا فراعلا انخيش ينربخأ دقلو : رجح نبا لاق
 ٍلع ركني ناك هنأ قباسلا ايركز انخيش ةذمالت لجأ نم ناكو ؛هظفل حيرص نم يباصلا نيدلا لامج

 الئاق عمس مث .بعتلا ةياغ يف هب وهو جرخ هفتك ىلعو .تماق دق ةمايقلا ىأرف ضرافلا نبا فرشلا

 انأو تهبتناف عجراف مهنم تسل يل ليقف مهعم لخدأل تمدقف لاق ؟ضرافلا نبا ةعامج نيأ ؛لوقي
 عم يتديقع تصلخو ضرافلا نبا ىلع راكنإلا نم هللا ىلإ تبتف ,نزحلاو فسألاو فوخلا ةياغ يف
 تيأرف ةيناثلا ةنسلا نم ةليللا كلت لثم يف تمنف «ىلاعت هللا ءايلوأ نم هنأ هيف تدقتعاو ىلاعت هللا
 .مهعم تمدقتف ؟ةنجلا نولخدي ضرافلا نبا ةعامج نيأ :لوقي لئاقلا تعمس مث «هنيعب مانملا كلذ
 . هيقف لجر نم ةيضقلا هذه رظناف «مهنم تنأ نآلا لخدا : يل ليقف

 ركنم نم مكف الإو ءايركز هخيش ةكربب عجر ىتح كلذ ىرأ امنإ هنأ - ملعأ هللاو رهاظلاو

 .ًاضيأ ءالجأ ةمئأ مهيلع ركنأ دق :تلق نإف :لاق .راوبلاو راسخلاب ءاب ىتح هايعو هوكرت مهيلع

 : ؟ةقيرطلا كلت تحجر ملف ,هنع تذخأ نمت مهضعبو هتذمالتو يعاقبلا مهرخآو هريغو ينيقلبلاك

 اهتحجر امنإ تلق ؟مهيلع ضارتعالا ينعي : ةقيرطلا هذه نود مهيف داقتعالاو مهنع ةاماحملا ينعي

 سرافو مالسإلا ققحم ينازاتفتلا دعسلا نع القن «ضورلا حرش» يف انخيش هركذ ام اهنم :رومأل
 قحلا ذإ .رفاك وهف يبرع نبا ةفئاط رفك يف كش نم : لاق ثيح يرقملا نبا ىلع أدر هلصاحو . هناذيم

 حلطصملا ظفللا نأو «يبرع نبا ةيالوب اوحرص امهريغو هللا ءاطع نباو يعفايلا نأو .ةمئأ رايخأ مهنأ

 تردص امبر ديحوتلا راحب يف قرغتسا اذإ فراعلا نأو .هيلع اوحلطصا اهيف هلهأ دنع ةقيقح هيلع
 يف يعفارلاك انتمئأ هب حرص ام اهنمو .داحتا الو لولح الو داحتالاو لولخلا مهوت تارابع هنع

 رفكلا لمتحي ظفل نع لئس اذإ يتفملا نأ نم امهريغو «عومجملاو ,ةضورلا» يف يوونلاو يزيزعلا
 هرسف نإف هدارم نع لأسي لوقي لب «ءكلذوحن وأ لتقي وأ هحابم وأ مدلا ردهم وه :لوقي ال هريغو
 لجرلا اذه ىلع نومجهتي نيذلا نيركنملا دجت تارابعلا هذه ىلإ هللا كقفو رظناف .هب لمع ءيشب
 مصأو مهرئاصب ىمعأ هللا نأو .ءاوشع طبخ اوطبخو ءايمع نتم اوبكترا دق هرفكب نومزجيو ميظعلا

 مهملع نأ اهنمو . مهملعب عافتنالا مدعو مهتقمل ًاببس ناكو هيف اوعقو |هيف اوعقو ىتح كلذ نع مهئاذآ
 تاللاقملا هذه نع مهتهازنب ضاق ةدحاو ةلمج يوسلاو ايندلا مهضفرو مهدهزو مهنع هللا يضر

 راكنإلا زوجي الف هيف اوحلطصا اميف ةقيقح مهتارابع نأل مهيلع راكنإلا مدع كلذب حجرتف ,ةعينشلا

 كلذ ىلع حالطصالا كلذ قبطي مث مهحالطصا ةفرعم مث مهمالك لولدم ةفرعم دعب الإ مهيلع
 مهنم سيل ذإ ؛كلذب نولهاج مهلك مهيلع نوركتملا هللا دمحبو ؟ال مأ هقباطي له رظنيو لولدملا

 نيرف



 مهتاحالطصاب

 قح يف «ضورلا» يف ةعينشلا ةرابعلا كلت هركذل يرقملا نبا ىلع رجح نبا مامإلا عنش مث
 هللا عفني ال ةفئاطلا هذه ىلع ركنأ نم نأ عاذو عاشو رتاوت دقلو .لاق هنع هللا يضر يبرعلا نبا ةفئاط

 يعاقبلا نإ ىتح .نيركتملا نم ريثك يف كلذ انبرج دقلو ءاهحبقأو ضارمألا شحفأب يلتبيو هملعب
 مولعلا رئاس يف رهاب ظفحو .طرفم ءاكذو ةريثك تادابع هل ناكو ملعلا لهأ رباكأ نم ناك هل هللا رفغ
 يف باتك هلو ءيشب اهنم ًادحأ عفني نأ هللا ىبأ ةريثك ابتك فنص دقلو .ثيدحلاو ريسفتلا ملع اهيس ال
 ءالصأ هنوفرعي الف مهريغ امأو . عامسلاب صاوخلا الإ هفرعي ال ءازجأ ةرشع نموحن نآرقلا تابسانم

 عضوي مل ةقيقحلا يف هنأل بهذلاب بتكي ناكل دقتعي نمم هريغوأ ايركز انخيشل باتكلا اذه ناك ولو
 20 : ءارسإلا] «ًاروظحم كبر ءاطع ناك امو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دم الكط نكل .هلثم

 نع ليملو بصعتلا ةياغ يف ةحيرص اهلك تافنصم هيف فنصو راكنإلا يف يعاقبلا غلاب دقلو
 هريفكتب مكحف هتابسانم يف هيلع طبض هنأ وهو .هنم حبقأبو رم امب يزوج مث نمو «ةماقتسالا ليبس
 ةطرولا كلت نم هصلخ ىتح رباكألا ضعبب ناعتسا الول هحور قاهزإ الإ كلذ نم قبي ملو همدرادهإو

 هدقتعي امو هلوقب اوذحخأ رباكأ ةذمالت هل ناك دقلو .همالسإ ددجو رصمب ةيحلاصلا يف بيتتساو

 يف فنص مهضعبو ,فينصتلا هل رسيتي ل مهضعب نأل ملع مهل رهظي مل نكل « . يخياشم نم مهضعبو

 ةدوجو اهكبس نسحو اهتغالب نم هريغو ينازاتفتلا دعسلا فيناصت يهاضت فيناصت هقفلا نف

 . ضارعإلا ةياغ يف اهنع سانلا لب اهيلإ تفتلي ملو اهب دحأ ابعي مل نكلو ءاهبيكارت

 قيض هارتعاف هيلع أرقأ تنك ينأ مدقت امك يجلدلا سمشلا وهو  لجرلا اذه عم يل عقو دقلو

 ضرافلا نب رمع خيشلا ركذ سلاجملا ضعب يف عقوف ةفئاطلا هذه ىلع هراكنإ ملعأ ال تنكو « سفن
 ينذحأف' ءرفاك لاق ؟كلذ دعب اذامف هل ليقف « قلفم رعاش :لاق ؟هيف لوقت ام هل ليقف .هرس هللا سدق

 اديدش ًاضرم سفنلا قيضب اضيرم هتيأرف هتبوت تمسوتو أرقأل هيلع تدع مث .دعقملا ميقملا كلذ نم

 هللا نأ كل تنمض ضرافلا نبا يف تدقتعا نإ :هل تلقف ءهسفن قوهز ىلع ًافرشم راص ثيحب
 ففخف لعفأ لاق ,ناك نإو تلقف .نينسلا نم ةدم يعم هل اذه يل لاقف ٠ ذرملا اذه نم كيفشي
 اهيلع مكحأ الف لجرلا تاذ امأ : يل لاقف .هتديقع سجأل ًاموي هعم تيشمف هلع ففخ مث هنع

 ضرملا كلذ راصو هيلع ةءارقلا تكرت مث « .ملظ نود ملظ تلقف .رفك وه ام هيفف همالك امأو .رفكب

 . ةيبسن ةفحب نكل همزالم

 تاذامأ :لوقي يلحملا نيدلا رون ةمالعلا خيشلا وهو ءاضيأ يعاقبلا ةذمالت ضعب ناك دقلو
 هللا عفن نم نيركنملا نم :تلق نإف .رفك وه ام هيفف همالك امأو .رفكب اهيلع مكحأ الف لجرلا
 لب نيملسملل ةحيصنلا ضحم مهراكنإب اودصقي مل مهنم مسق : نيمسق ىلع نوركتملا :تلق . هملعب
 هزيمتل ًادصق رصعلا لهأ فالخ ءادبإ بحو دسحلا نم عون مهيلع بلغو كلذ اوأرو بصعت ضحم
 نم كلذ وحنو ادحأ نوفاخي الو ركخلا نوركني مهنأ مهنع راهتشالاو ةبيرغلا ءايشألاب مهيلع
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 نمو يراجنلا نيدلا ءالعو يعاقبلا خيشلا مهنمو . صالخإ عون اهبحصي مل يتلا ةدسافلا ضارغألا
 . امتاهاض

 عدبأ ناكمإلا يف سيل : هلوق ىلازغلا مالسإلا ةجح ىلع ركنأ نأ ىلإ هبصعت يعاقبلا ىدأ دقلو
 6 رلاخ ناكم يف هدجوف ملعلا لهأ ضعب ىلع ملسيل لخد ىتح رودصلا هنم رغوأ امب عنشو .ناك امت

 هخبويو هبرضي وهو راطو فلتلا ىلع فرشأ ىتح يعاقبلا اهم برضو هتموسات لجرلا كلذ ذخأف
 لو هنم هوصلخو سانلا ءاج ىتح اذكو اذك هقح يف لئاقلا تنأ ؟يلازغلا ىلع ركنملا تنأ : هل لوقيو
 ىلع ٌدرلاو يلازغلا نع ٌبذلا يف اوفنصو هودناعو هرصع لهأ هيلع ماق كلذ دعبو .ناتاش اهيف حطتني

 . ةديدع ابتك يعاقبلا

 اذه داجيإب تقلعت امل ىلاعتو هناحبس هللا ةدارإ نأ روكذملا يلازغلا مالك نع باوجلا لصاحو
 كلذ ناك رانلاو ةنجلا وهو .ةياغ ىلإ ال رخآلا هضعب ءاقببو ةياغ ىلإ هضعب ءاقبب يضقو هدجوأو ملاعلا
 كلذ مادعإو نكمملاب الإ قلعتت ال ةردقلا نأل .ملاعلا اذه عيمج مادعإب ةيهلإلا ةردقلا قلعت نم اعنام
 ةياغ ىلع لوألا هداجيإ ناك هانلق امل ًالاحم همادعإ ناك املو «هانركذ ام هب قلعت امل لب هتاذل ال نكمم ريغ
 .ررقت امل هريغ دجوي ال هنأل دجوي نأ نكمي ام عدبأ ناكو .ناقتإلاو ةمكحلا

 ةفوصتما ةلهجلا ءالؤه بذو نيملسملل ةحيصنلا ضحم مهراكنإب اودصق موق : يناثلا مسقلاو
 ةيفشكلا لاوحألاو ةيمسرلا مولعلا نع مهولخ عم هعابتأو برع نبا بتك ةعلاطمب نولغتشي نيذلا
 مهيلإ برقأ رفكلا ءالؤهو .دارملا ريغ اهنم اومهفي ىتح انديد اهنوذختيو ضحملا لهجلاب مهفاصتاو
 ام نولعفيو مامحلا يف درملاب هراهن يف نولتخيو ناضمر يف نولكأي ةعامج اهنم اندهاش دقلو . مالسإلا نم
 اهب بطاخي امنإ تاميرحتلاو تاليلحتلا هذهو .هللا الإ دهشن ال نحن نولوقيو كلذ نم حبقأ وه
 ءايشألا نولوقيو سانلا لاومأ لكأ نوحيبتسي ًاموقو . نيركنملا ءاهقفلا ءالؤهك هللا نع نوبوجحملا
 يف ضئارفلا ءادأو ةعامملا نع هبتك ةعلاطم مهيهلت ًاموقو .هديبع نم نحنو هناحبس هلل ةكولمت اهلك

 ال خيشلا بتك ةعلاطم نع مهرجز بحبو . مهلهجو مههفس يف يرتمي ال ءالؤهف .كلذريغو اهتاقوأ

 ملاعلا :لوقي مهضعبو «هتمدق ام ريثكب مهضعب ينهفاش دقلو .ءالؤه ف صقنل لب ءاهيف صقنل
 نب نيدلا ييحم خيشلا هب حرص لاقف ؟اذه كل نيأ نم :تلق . منهج يف نوبذعي ال رافكلاو ميدق

 اهم دارملا نأ رورغملا لهاجلا ىردامو .كلذ دقتعاو اهرهاظ ىلع خيشلا ةرابع مهف فيكرظناف «يبرع

 مرحت موق نحن : هحيرض رونو هرس هللا سدق لاق دقلو ,هبتك ضعب يف خيشلا هب حرص ايك كلذ ريغ
 ةعلاطملا ميرحتب خيشلا نم حيرص صن اذه فيك رظناف ءانحالطصاب فراعل الإ انبتك يف ةعلاطملا

 لثم رجز يف ةغلابملا راكنإلاب اودصق نإ نوركنملاف ,نيدلاب نيئزهتسملا نيرورغملا ةلهجلا ءالؤه ىلع
 مدع نم خيشلا ضرغ يف نوعاس مهنأل هعابتأو خيشلا نم نمأ يف مهو .مهيلع جرح الف ءالؤه
 ةمايقلا موي كمصخ نوكي نأ ىضرتأ هل ليق هنأ نيركملا ضعب نع ينغلب دقلو . هبت هيتك ءالؤه ةعلاطم
 فشكتي وهف ًاقحم ناك نإ خيشلا نأل معن لاقف ؟ىلاعت هللا ءايلوأ نموهو يبرع نب نيدلا ييحم خيشلا
 ,ريدقت لك ىلع هنم نمآ انأف يل ةيلغلاف الطبم ناك نإو .كلذب حرفيف ىلاعت هلل ناك امنإ يراكنإ نأ هل
 لهأ نكل .ملسأ ميلستلا ذإ ريدقت لك ىلع لامكلا ةجرد نع طحنم هنأ عم اذه فصنأ فيك لمأتف

 انارات



 نم نكي مل هنأ انملع نيركنملا نم هملع رشتنا نمو ؛لوألا مسقلا لهأ نم الاح نسحأ مسقلا اذه

 ةقيقحب نوفرعيو يلازغلا نورقي فيك نيركتملا نم اضيأ ابجع ايو «يناثلا مسقلا نم لب لوألا مسقلا

 مالك نولوؤي الو بيرقلا ليوأتلا اهنم ريثك لمتحي ال حئارص اهنأ عم جالحلل بصعتلا نم هلاق ام

 ةمالسلا هللا لأسن : بصعتلا ديزم نم مهيلع بلغ الإ كلذ سيل «يرع نب نيدلا يبمم خبشلا

 ملسو هبحصو هلا ىلعو ِةِْكَي دمحمب رايخألا رباكألا ةمئألا ءالؤم مادقأ ء ءىطاوم تحت انرشحي نأو هنم

 . مركو فرشو

 باجأف ؟يبرع نب نيدلا ييحم خيشلا بتك ةعلاطم مكح ام :ًاضيأ رجح نبا مامإلا لئسو

 مهيلإو لوعملا مهيلعو ثيغلا مهب ىقستسي نيذلا ء ءامكحلا ءاملعلا انخياشم رباكأ نع هانرثأ يذلا هلوقب
 نب نيدلا ييحم خيشلا نأ : تاراشإلاو تاماقملاو فراعملاو لاوحألا نايبو ماكحألا ريرحت يف عجرملا

 هنامز لهأ ملعأ ناك هنأ ىلع اوقفتا دقو .نيلماعلا ءالعلا نمو نيفراعلا ىلاعت هللا ءايلوأ نم يبرع

 رحب عمجلاو قرفلا ىلع مالكلاو فشكلاو قيقحتلا يف هنأو اعبات ال ًاعوبتم نف لك يف ناك هنإ ثيحب

 هنإ ىتح ةدهاجم مهمظعأو ةئسلل مهمزلأو هنامز لهأ عروأ هنأو .ىرامي الو طلاغي ال مامإو ىراجي ال

 مظعأ وه ام هل عقوو .هقحاولو هقباوس نموه ام كلذ ىلع سقو دحاو ءوضو ىلع رهشأ ةثالث ثكم

 هيلع ةياقو ريغ نم اقرو ةبعكلا رهظ ىلع هعضو «ةيكملا تاحوتفلا» هباتك فنص امل هنأ هئمو .كلذ نم

 .ةكمب راطمألاو حايرلا ةرثك عم ةدحاو ةقرو حيرلا هنم ذخأ الو رطم هسمي ل ةئس اهرهظ ىلع ثكمف

 هنم لبق ىلاعت هنأ ىلع ةمالع يأ ةمالعو ليلد يأ ليلد ,نيدضلا نيذه نم اذه هباتك هللا ظفحف

 امك هتقول لتاقلا مسلا هنإف هيلع راكنإلل ضرعتلا يغبني الف هل هفينصت دمحو هيلع هباثأو باتكلا كلذ
 مامإلا اذ ضرعتلا مهل بجوأ ام باقعلا ءوسو تقملا نم مهيلع قح سانأ يف هانبرجو هاندهاش

 « مهنكاسم الإ ىرتال اوحبصأفق#» مهرباد عطقو مهتفأش لصؤتسا ٍىتح راكنإإلاب فراعلا

 يضر هبتك ةعلاطم امأو . مهلاوقأ نم ةمالسلاب هيلإ اعرضتو مهلاوحأ نم هللاب اذاعمف [؟5 : فاقحألا]

 ىلع الإ اهمهف رسعي قئاقح ىلع ةلمتشم اهنإف هنكمأ هجو لكب اهنع ضرعي نأ ناسنإلا يغبنيف هنع هللا

 لصي مل نمف , قئاقحلا فراوعو فارعملا قئاقح ىلع نيعلطملا ةّئسلاو باتكلا نم نيعلضتملا نيفراعلا

 لاهج سانأ يف هاندهاش امك مدنلاو ةريحلا هماهم يف عوقولاو مدقلا ةلذم اهنم هيلع ىشخي ةبترملا هذه ىلإ

 عوقولا ىلإ لاح ا مهب ىضفأو مهقانعأ نم ةيعرشلا تافيلكتلاو مالسالا 0

 يفف ًاضيأو [ :رمزلا] «نيبملا نارسخلا وه كلذإ» ةرخآلاو ايندلا اورسخف ربكألا كرشلا كرش

 اهعضاو دنع ررقم حالطصا ىلع الاكتا اهتارابع رهاوظ هقباطي ال امب اهنع ربع ةضاوم بتكلا كلت

 ةبيغ لاح تعقو ةيفشك رومأ اهيفف اضيأو .ًانيبم الالض لضيف ةدارم ريغلا اهرهاوظ اهعلاطم مهفيف

 رظن نمف ,ةنطابلاو لب ةرهاظلا مولعلا ناقتإ ىلع فقوتي وهو «ليوأتلا ىلإ جاتحي اذهو « مالطصاو

 نإف «ىلوأ ًاسأر اهتعلاطم ةبناجم نأ ملعف : ؛ لضأو لضف دارملا فالخ اهنم مهف كلذك سيل وهو اهيف

 ةيبرتلا يف بتك هل معن .هتعفن ام هرضت مل نإ هربغو .هدنع ام اهيف امب قباطيل الإ اهيلإ جاتحي ال فراعلا

 اهنإف اهتعلاطمب سأب ال هذهف ,كولسلا بساني امت امهريغو لاوحألاو قالخألا ىلع لمحلاو ةفرصلا

 اهيفنصم هللا ىزجف ةرخألاو ايندلا يف ةعفانلا بتكلا نم اهوحنو ىكملا بلاط يبأو يلازغلا بتكك

 ٠ . هلمكأو ءازجلا ريخ

 ضر



 هلوقب باجأف . ضرافلا نباو يبرع نبا بتك ةعلاطم نع «ةيئيدحلا ىواتفلا» يف ًاضيأ لئسو

 اهريغ يف دجوت ال ةدئاف ىلع بتكلا كلت تلمتشا مكف ةبحتسم لب ءامهبتك ةعلاطم ةزئاج اهنأ اهمكح

 مكو .اهريخ ددم ىهتني ال ىتلا ةيهلإلا رارسألا بئاجع نم ةبيجعو اهريخ لطأ وه عطقنت ال دئاعو

 نم لاح زجعأ لاح نع ةيفاولا ةرابعلا نم ترهظأو اهاوس نم هنع ةمجرتلا نع زجع ماقم نع تمجرت

 مه نيذلا نوينابرلا الإ اهامح ةموح لوح موحي الو نوفراعلا الإ اهمهفي ال زومر نم تزمرو اهادع

 لضفب اوناك كلذبف ,نوعماج يغبني ام لمكأ ىلع اهرهاوظ ماكحأو ءارغلا ةعيرشلا نطاوب نيب
 ملو .نولوعملا مه تالاكلاو تاماقملاو فراعملاو لاوحألاو قالخألا نم اهيف ام ىلعو نوفرتعي اهيفلؤم

 هللا مهحنم نيذلا رايخألا نمو .فراعملاو كولسلا ةمثأ نم لاؤسلا يف ناروكذملا نامامإلا ناذهو ؟ال

 هدوهشو هركذب اهرمعو ىلاعت هاوس ام ةبحم مهبولق نع ىوذو فراوعلا فئاطلو فئاطللا تاياغ ىلاعت

 غباوس نم مهيلع ىرجأو ةيرشبلا ةقاطلا بسح هتمدخ بجاوب اوماقف هل مهغرفو هاضر اهيلع غبسأو

 «ناوضرلاو ةمحرلا لطاوه اههيثدج ىلع لهت نأ مهللا كيلإ السوتف . ةينادرفلا ةينادحولا قئاقح هبرق

 هذه علاط دق هنإو ءاذه .نانملا نانحلا تنأ كنإ .نانحجلا سيدارف ىلعأ ربكألا كبرق نم |ههنكست نأو

 اهئانبو اهينابم ضومغو اهتاراشإ ةقرو اهيناعم ةقد عم اهتعلاطم اونمدأف ماغط ةلهج ماوع ماوقأ بتكلا
 ةرهاظلا مولعلا ناقتإ ىلع اهلاكب اهمهف فقوتو موللاو روذحملا نم نيملاسلا موقلا حالطصا ىلع
 اهبنم اومهفو مهمادقأ تلزو مهماهفأ تفعض كلذلف .ةرهابلا قالخألاو لاوحألا قئاقحب ٍللحتلاو

 مهماهفأ مهب توهو داقتعالا يف اودحلأو دانتلا موي راسخب اوؤابف ًاباوص هودقتعاو دارملا فالخ

 ةحيرصلا تارفكملاو ةحيبقلا دسافملا هذه نم ًائيش تعمس دقل ىتح داحتالاو لولحلا ةوه ىلإ ةرصاقلا

 يذلاوه اذهو . بطخلا نم الام مظعو اهبيلاسأب هلهج عم بتكلا كلت ةعلاطم نمدأ نم ضعب نم

 مطف مهدصق نأل رذع عون كلذ يف مهو ءاهيلإ راكنإلاب ةردابملاو اهيلع طخلا ةمئألا نم ريثكل بجوأ
 ضعبو . مهاحو مهتاذ ثيح نم اهيفلؤم ىلع راكنإإلا ال مه ةلتاقلا مومسلا كلت نع ةلهجلا كئلوأ

 ةررقملا مهتاحالطصا نع ةلفغ اهظافح دوصقم فالخ اهمابيإو اهظافلأ رهاوظب نورتغي نيركتملا

 كئلوأ نع زرب ايف ميلستلاو راكنإلا مدع قحلاو .ةررحم ةيعرشلا دعاوقلا ىلعو ةردقملا مهتاقيقحتو

 حرص دقف ؛بتكلا كلت ةعلاطم يف تاحالطصاالاو دعاوقلاب ةلهجلا ىلع ديدشتلا عم راهطألا ةمئألا
 ةقفاوملا مهتاملك يناعم ملعو مهقالخأب ىلحت نمل الإ مهبتك ةعلاطم ةمرحب يبرعلا نبا مامإلا
 مولعلا نم علضتو رزئملا دشو ءوسلا بناجو رمشو دج نميف الإ كلذ دجت الو ,مهتاحالطصال

 هل نذؤيو ,.باطخلا مهفي يذلاوه اذهف «ةرخآلاو ايندلاب قلعت امم ءيند قلخ لك نم رهطتو ةرهاظلا
 يف رجح نبا مالك ىهتنا . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو .بابلا ىلع فقو اذإ لوخدلا ف

 رباكأ نم مهنع لقن نمو ينارعشلا مامإلا مالك نم مدقت ام عم هيفو «ةيفوصلا انتاداس نع باوجلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,ميلس بلق يذ لكل ميظع عنقم هيف ام ءاللعلا

 نب فسوي ريقفلا هفلؤم دي ىلع هقيفوت نسحو ىلاعت هللا نوعب باتكلا اذه فيلأت زجن دقو

 ةفالخ مايأ يف كلذو «توريب ةنيدم يف ه 1777 ةنس ريخلا رفص 7١ هنع هللا افع .يناهبنلا ليعامسإ

 هرصن «ٍنامثعلا يناثلا ديمحلا دبع» ناطلسلا انالومو انديس مركألا ناقاخلاو مظعألا يزاغلا ناطلسلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نيعمحأ هئادعأ رش هافكو نيدلاو ةلودلا هب زعأو هللا

 فلا



 (قحلا دهاوش باتك مت)
 ناتلاسر هيليو

 .ةرايزلا عنم ىلع درلا يف يركبلا ىفطصم ديسلا يديس هللا, فراعلل : ىل وألا

 . ةيميت نبا ىلع درلا يف قورز خيشلا هللاب فراعلل : ةيناثلاو

 ىركبلا ىفطصم ىديسل ىلوألا ةلاسرلا
 ىفطصم ديسلا يديس ةيفنحلا ةمئأ دحأو ةيتولخلا ةقيرطلا خيش ريبكلا يلولا مالك

 هنع هلقن يذلا يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا يديس نيفراعلا مامإ هخيشو يركبلا

 يراقلا يلع الم ةمالعلا مالك عم كلذ يف

 قرب عملا اس ءريهشلا يتولخلا يركبلا ىفطصم ديسلا يديس هللاب فراعلل ًاباتك تيأر دق
 هراونأ نم سبتقأ نأ تببحأ دقو «لاعلا دبع هدلوو يعارلا نسح يديس ةرايز يف .لاوعلا تاماقملا
 ىلع قفتملا مالعألا ةمئألا نيهاشمو نيفراعلا رباكأ نم روكذملا هفلؤم نأل .ماقملا بسانت دئاوف
 ءاضقلا ةلمج نم ناكو : ةبطخلا دعب هيف هنع هللا يضر لاق :لوقأف .مالسإلا لهأ عيمج دنع مهتلالج
 بحاص نأشلاو ردقلا عيفر ةرايز ىلإ نامزأ نم ةمحلا تهجوت نأ رفم امههنع سيل نيذللا ردقلاو
 ,ىعاسملا دومحملا ىعارلا نسح يديس هريهظلا دنع سمشلا نم رهشأ يه يتلا ةريهشلا بقانملا
 نابإ ءيجم مدع ينقيعي ناك هنكل . يعاد هلإلا اعد ام هللا ناوضر هيلع . يعارم هالومل يذلا دشرملاو
 بيرقتلا قرب علو ةرايزلا ناوأ نآ نأ ىلإ ,ريبكلا ىلعلا ريدقت مكح هاضمأ ام تقو رخأتو ءريسيتلا
 دحأ ةمه مالسلا هللا كرح نأ ال كلذو .بيحرلا ناكملا كلذ ىلإ باهذلا يف نذإلا ةمالع انيأرو
 يداو يف ميلس بلقب تهجوتف .ماتلا قيفرلا قيفوتلا هحنمو ماركإلا لزانم هللا هغلب ماركلا انئاقدصأ
 بدني مادقملا اذه لثم ةرايز نأ مولعمو .مامإلا ملاعلا لماكلاو مامملا اذه ةرايز ىلإ «ميجب بحلا
 : لاق بحلا ىمح لظب ام .لاق نم لوق نسحأ امو مادقألا ال نيعلا دوسأ ىلع اهيلإ ريسلا

 يل ىوطت ضرألا تيأر الإ ًارئز مكتئج ام هللاو
 يلايذأب ترثعت ال مكباب نع يمزع ىنشنا الو

 بدألاب رباكألا راز نم نإف .هراطوأو هلامآ بيرقلا بيبحلا نم ةرايزلا هذه رئاز غلب مكو
 برقلا رمث ينج ىنجو ماركإلا نم هل ءىبخ امب ىبح .ماشتحالاو راقولاب مهترضح لخدو . مارتحالاو
 ماج ماجو «راونألا وسكي سأك نم هب معنأ .مادملا مادملا ءافصلا ماجب ىقسو : ماعلا ال صاخلا
 نأ رئازلا مزليف ؛التعا مهل مهروبق يف ءايحأ العو لج قحلا ءايلوأ نإف راتبلاب مالآلاو رادكألا سأر
 مل نمو ءروزملا قح فرع راز نم لك اهف .برألا هبيبح نم غلبي نأ مار نإ بدآلا ةياغ مهعم بدأتي
 «ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو# :ىلاعت هللا لاق .روز بحلا هاوعدف بدأتيو بدألا رحب نم فرغي
 يف هالوو هبرق هللا داز يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا هللا نيعب ظوحلملا انخيش تعمس [46 :ةرقبلا]
 ال هنإ لوقي نم ىلع ّدر ةيآلا هذه يف : لوقي ةيآلا هذه ىلع هملكت دنع ماشلا ىشمد يف ةيميلسلاب هسرد
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 ةالصلا تناك اذإو ,«باتكلا صن هتفلاخمل رفك دقف اذه لاق نم لب هللا ريغب ةناعتسالا ىغبنت

 يف ىلاعت هللا ءايلوأب ةناعتسالاف ءامهب ةناعتسالا ىلإ قحلا بدن دبعلا لاعفأ نم امه ناذللا ردصلاو

 ال رداقلا دبع يديس اي ًالثم لاق نم نأ كش الو .ةزئاج ىلوألا قيرطلاب حلاصملاو جئاوحلا ءاضق

 هنأكف هللا ىلإ هداقتعا يف لئاسلا نم برقأ اوناك امل امنإو .لقاع هلوقي ال اذه هنم ةناعتسالا بلطي

 . يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا مالك ىهتنا ,هانعم اذه ام وأ مهيف وأ هيلإ مهب عفشتي

 : لاق نأ ىلإ هربق هترايزو هيلإ هلوصوو ماقملا كلذ ىلإ هرفس يركبلا ىفطصم يديس ركذ مث
 .ناوخإلا رئاسلو انل هللا انوعدو نآرقلا نم رسيت ام كانه انأرقو

 ةدئاغ «نيصنحلا نصحلا» ىلع هحرش يف يكملا يراقلا يلع خيشلا لقن دقلو : هنع هللا يضر لاق

 وأ يلو وأ يبن ربق ترز اذإ :لاق مهنود نمو ءاملعلاو ءايلوألاو ءايبنآلا روبق دنع اهلعف بحتسي ةميظع

 وكشتو كيلإ هحور رضحت ريقلا كاذ بحاص نأ تدرأو ميظع برك يف تنكو الثم مهنود نموأ ملاع

 كئاد نمو كمهأ ام كيفكيف كيلملا دنع كيف عفشيل كلاق وأ كلاح ناسلب يأ :كتمالظ هيلإ

 ىنعأ .نآرقلا بلق تمدق نإو .تارم رشع ١[ :صالخإلا] «دحأ هللا وه لقؤ أرقاف «كيفشي

 ةرقبلا لوأ دعب ىنسحلا ءامسألاو باتكلا ةحتافو ثالث ًاثالث نيتذوعملاو عرسأو دوجأ ناك سي

 مث .دملاب ان هللا اثالث هللا الإ هلإ ال : لوقت مث كبلق عيمج رضحتستو كينيع ضمغتو ءاهرخاو

 يذاتسأ ايوأ خيش ايوأ نالف يديس اي هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لوقتو ةفيطل ةتكس تكست

 بحاص ةعافشب راتسلا ةنمب اهيلجي رادكأ نم كباصأ ام رازملا ىلع ضرعتو يأ : لي هللا لوسر ايوأ

 تيأرو .يركبلا ةرابع تهتنا . يراقلا يلع الم مالك ىهتنا .دئاوفلا ريكأ نم ةدئافلا هذهو ءرازملا

 ةزرب ةرايز يف ماقسألا ءرب» هامس رخخآ اباتك روكذملا يركبلا ىفطصم هللاب فراعلا يديسل يأ :هل

 : اهتيفيكو . ةدوهعملا ةقيرلدلاب ةحبسلا يف ىلاعت هللا انرختساف : هنع هللا يضر هلوق دئاوف نمف «ماقملاو

 يقابلا كلامج ةمرحب كدنع عفشتأ نإ مهللا : لوقيو ةدومحملا قالخألا يذ يك يبنلا ىلع يلصي نأ

 يبأ ريغ جرخيلف يل اريخ لعفلا اذه ناك نإ ِِلكَي دمحم انيبن ةمرحبو .مظعألا ميظعلا كهجوو

 تابح ىلع هدي بحسيو هللا يمسيو ةحبسلا ةنذأمب ذخأيو وه جرخيلف رش هيف ناك نإو .لهج

 وهف دحاو لضف نإف ءاعبرأ اعبرأ بوحسملا ٌبحلا دعيلف وأ لهجوبأ ىلع دمحم هللا :لوقي مث ءاهنم

 وهف اعبرأ ناك نإو يلعلا ردقلا وذ يلع وهف اثالث ناك نإو نيزلا بيبحلا وهف نينثا ناك نإو دحاولا

 ثالشلا دحأ جرخف ةراختسالا هذه انلعفف راكنإلا ىلع رصملا لهجلا وبأ راثلا يف عتارلا عبارلا

 يديس لاق مث .ةباطتسملا عوبرلا كلت ىلإ ةباجإلل حرشنا رطاخلا نإ مث ءاثالث وأ نيترم اهاندعأو

 ةرقبلا بحاص يلع خيشلا حلافلا بحملاو حلاصلا خيشلا دقرم ىلع انررم انإ مث : يركبلا ىفطصم

 ؛ةحبار انتراجت نوكت نأ ىلاعت هللا انوعدو .ةحتافلا هل انأرقف هبناجب هبرقب تنفد دقو هرس هللا سدق

 يلع خيشلا ةيمست ببس نع يصالبلا دمحأ نب ميهاربإ وهو ءهراد ىلإ انل يعادلا خألا تلأسو

 تلاقف . مايالا ضعب يف اهبلحي نأ دارأف اهيلع ثرحي ةرقب هل ناك خيشلا نأب باجأف ؟ةرقبلا بحاصب

 ؛ لوألا ةلاقملا لثم تلاقف ةيرقلا لهأ دنع اهقطنتساو اهب أف ثارح امإو بيلح امإ ,يلع خيش اي هل

ربقو دحاو لحم يف انفدف اضيأ يه تطقسو اتيم طقس مث «ثارح الو بيلح الف يبهذا اهل لاقف
 امها
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 انركذو ماتلا ظحلا انل لصحو ناوخإلا نم ةرمز عم ةرملا هذه ريغ يف امهانرز دقو .ةرايزلل نادوصقم
 دوهشملا لاحلا بحاص دودمم خيشلا اضيأ انرز مويلا كلذ يفو .نامزلا نم ةهرب امهدنع ىلاعت هللا
 كلت يف دتميو شنح ةروص يف ةيربلا هذه يف ىءارتي هنإ انل ليقف مسالا اذهب هتيمست ببس نع انلأسو
 موقلا نم انناوخإو انبابحأو انلعجو نيحلاصلا هدابع ددمب ىلاعت هللا اندمأ .دودمم خيشلا هومسف ضرألا
 . نيحلافلا

 ًاببس قحلا مهماقأ نيذلا يح اصلا ةرايز نأ مولعمو :ركذام دعب يركبلا ىفطصم يديس لاق
 . القن حص دق لئاسولا ذاختا نإف ءالقعو اعرش ةبودنم نيتيملاو ءايحألا نم نيملسملا تامهم ءاضق يف
 هبلط نم نأ كش ال هل انلق ؟هللا نم هبلطن الو يلولا اذه نم دادمألا بلطن ءيش يأل :لئاق لاق نإف
 يذلا ملسملا نإف يبرر ةياوغلا رجح يف يبص لوهج الإ ملسم يف هنظي الو يبغ لهاج وهف يلولا نم
 بلطي فيك «نيهملا ثداحلا دوجولا يف هريغ ال لعافلا هنأو .نيملاعلا بر هلل ةوقلاو لوح ا نأ نمآ دق
 كلس هبحاص ,نيملسملا يف ءىبس داقتعا اذه نإو ؟ميمع هددم ًاتيم وأ ناك ايح ىلولا نم دادمإلا
 ادبع ىأر وأ عمس اذإ دبعلا امنإو . ميمذلا داقتعالا اذه نم بحن نمو هللا انافاع . ميقتسملا ال جوعملا
 هنم برقأ هنأ ققحت هل اهبهو مولعو لاوحأو اهب ىلاعت هللا همركأ تامارك نع ربخأ وأ دهاشو احلاص
 ءاضق دارأ اذإف ءانم رثكأ ناطلسلا بلق نم ريزولا برقب اندحأ ققحتي امى العو لج قحلا ىدل
 لأس نم لك ناكولف .ناطلسلا ىلإ هلصويوه مثريزولل هلصوي ةطساو هل ذختا ناطلسلا نم هتجاح
 لوقي ىلاعت هللاو) ريبك روذحم اذه ىلع مزلل كرشأ وأ أطخأ دقف هللا ريغب ناعتساو هجئاوح ءاضق يف
 اذه نمف ( 5 : ةرقبلا] «ةالصلاو ربصلاب اونيعتساو# [1 : ةدئاملا] #ىوقتلاو ريلا ىلع اونواعتو»
 دبع يديس اي :الثم لاق نمف .نيملاعلا برل مهبرقبو مهب لسوتلاو نيحلاصلا هللا دابع ةرايز ليبقلا
 ىلوأ نوبرقألاو هيلإ ينم كنأ دقتعأ ينأف بر نم هتلأس ام لوبق يف هللا دنع يعيفش نك هدارمف .رداقلا
 يف وأ هتوعد ام يتباجإو يلوبق يف نيملاعلا بر دنع وهو ؛ نيلسرملا ديس دنع يل عفشتف وأ ,فورعملاب
 ةرفح يف تعقو ول كنأ ىرت الأ : ةبجاو ةناعتسالا نوكت دق لب .هب سأب ال امم اذهو . ىتجاح ءاضق
 ةرفحلا كلت نم يديب ذخ : هل لوقتو هب نعتست مل اذإ كنأ كسفن نم تققحتو ناسنإ كيلع رمف
 اف ,ةكلهتلا ىلإ هسفن ىقلأ نم ديعو يف تعقو لعفت مل نإف «ةبجاو انه ةناعتسالا نوكتف تكله
 نأ ملسملا اشاح «ثيغملا وه وأ دمملا وه هنأ ال ةطساوو ببس هنأ ملعيوهو الإ هللا ريغب دحأ ناعتسا
 .نالذخلاو نارسخلل بجوملا نظلا ءوس نم هللاب ذوعن داقتعالا اذه دقتعي

 ءرحبلا ىلع هتداجس شرف هرس هللا سدق يفنحلا ًادمحم يديس نأ ىكحي : هنع هللا يضر لاق
 اهلف ؟هللأ اي تلق اله يفنح اي لوقت مل هل رطخف هفلخ ديرملا ىشمف شماو يفنح اي لق هديرمل لاقو
 . هللأ اي لقف هللا تفرع اذإف ؟هللاب فيكف هفرعت يفنحلا تنأ : هل لاقو هديب خيشلا كسمأف قرغ اهلاق
 6 هللا لوسر لصول ةطساو ريغ نم لصاو لصو ول ليق دقو .مهنم دب ال طئاسولا نأ ىلإ ريشي
 ديعب ناكم نم ديرملاو ,نوباجيف بيرق ناكم نم نوداني طئاسولاف ؛ ليربج الوأ هتطساو ناك نكلو
 ءطئاسولا نم انكل طئاسولا الول :رخآ لاقو . طوسوملا بهذل ةطساولا الول ليق اذهلف ؟باجي الف
 اهامس ةلاسر مانألل هدوجو هللا ظفح يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا ماشلا ةكرب مالا انخيش فنص دقو
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 نمف .اهعجارف دوحجلاو راكنإلا لهأ ىلع درو دوصقملا نع اهيف حصفأ «روبقلا ةرايز يق رونلا ةلاسرو»

 هدم يأ ىقحلا نم وجريو مهتاكرب نم سمتليو مهروزيف .هياوبأ نيمداخلا هيابحأ بحأ هلل بحأ

 : مهضعب دشنأو « مهتدادمإب

 راوز هاوهي نمل بحملا نإ  رادلا كب تطش نإو بحت نم رز

 :رخآ لاقو

 : هتيئات يف هرس هللا سدق . يدفصلا بيبح نب رداقلا دبع يديس دشنأو

 ام دعب يركبلا ىفطصم يديس لاق «تيبلا رسكني الثل دم نودب سالتخالاب قوملا ظفل أرقي
 الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكو مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ةنس يه ثيح نمروبقلا ةرايزف :ركذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنعو«ارجه اولوقت الو ةرخآلا ركذتو نيعلا عمدتو بلقلا قرت اهنإف اهوروزف

 ةرايزو «مالسلا هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك نمؤملا هيخأ ربقب رمي دحأ نم امو
 مهفرصت عطقني ال ءايلوألا نم ريثكو ,مهروبق يف ءايحأ مهنإف ىلوألا قيرطلاب ءايلوألاو نيح اصلا روبق

 . مهركذو مهتءارق نوعمسي راوزلا نم ريثكو «توملا دعب

 لاق حادحدلا جرم ةرم راز هنأ : هل هللا ناك «يتولخلا ورمع نب ىفطصم خيشلا انوخأ ينربخأ

 .ءاعدلا يف تذخأو ىلاعت هللا امهمحر نايمغلا دمحم خيشلاو مكخيش دقرم نم ابيرق ربق دنع تفقوو

 ناتحلا ضيفلا وذ ينربخخأو ؟هريغ وأ مكخيش وه يردأ ال نكل يئاعد ىلع نمؤي مهنم ادحاو تعمسف

 همحر ضيبملا يلع خيشلا هدلاو نع ىلعألا سودرفلا ةنج هللا هنكسأ ناطقلا ميركلا دبع خيشلا انوخأ

 عبرأ يندرف سي ةروس ةهدذنع تأرقو اراكب خيشلا يخأ ةرم ترز : يدلاو يل :لاق :لاق ىلاعت هللا

 خيشلا انخيش ةبحصب نيزئافلا انئاقدصأ ضعب ينربخأو : هنع هللا يضر يركبلا لاق مث .ه | تارم

 عقي ام ضعبب انربخي ناك ءايلوألا دحأ ةرايزل خيشلا عم انبهذ اذإ انك :لاق ىلاعت هللا هظفح ىنغلا دبع

 اكش هنأ خيشلا انربخأف :لاق يعارلا نسح خيشلا يديس ةرم هعم انرز انإ ىتح ةطسابملا نم هنيبو هنيب

 دعب مث لجرلا اذه جرخي ىتح بهذأ ال انأو خيشلا لاق . هجارمخإب هرمأو هتيرق ىلع دراو لجر نم هل

 ءايلوألا تامارك توبث ىلع ملكت مث .ةريثك عئاقو بابلا اذه يف هلو . لحر لجرلا نأ انربخأ ةصح

 تاماركلا ينعي ءايشألا هذهو :يلمرلا مامإلا لوق اهنم .ًالوقن كلذ يف لقنو ءةّئسلاو باتكلا نم
 مهتومب عطقنت الو مهتافو دعبو مهتايح يف مهتامارك توبث هدقتعن يذلاف ءاهراكنإ نكمي ال ةدهاشم

 تتبث نمو : يركبلا ىفطصم يديس لاق مث .ه ا ىلاعت هللاب ذايعلاو تقملا كلذ دحاج ىلع ىثخنو

 . هتبراحم تمرح هتيالو

 دقف ايلو يل ىداع نم» وهو يسدقلا ثيدحلا ىلع ملكتلا دنع نيعبرألا حرش يف رجح نبا لاق
 براحملا ةلماعم هلماع يأ ىلاعت هللا هبراح نمو .هل براحم ينأب هتملعأ يأ : هرخآ ىلإ «برحلاب هتنذآ
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 ةياغلا يف ديدهتلا نم اذهو .ًادبأ حلفي ال ماقتنالاو لدعلاو لالجلاو رهقلا رهاظمب هيلع يلجتلا نم
 هيلع تلمتشا ام هيف ىنعملا نأكو , غيلبلا زاجملا نم يهف كالهإلا ةبراحملا كلت ةياغ ذإ .ىوصقلا
 دوجسلا نع ىبأ نيح سيلبإل كلذ عقو امل مث نمو ؛هبوبحم ةهاركب ىلاعت هلل ةدناعملا نم ةاداعملا كلت
 هب راخي هنأب ىلاعت هل ًايلو ىداع نم لكل راذنإ كلذ يفو ادبأ هل ءافش ال اكاله هللا هكلهأ مدآل هب رومأملا
 لحتسا دقف» هذه لدب ةياور يفو .راذنإلا ميدقتب راذعإلا دعب كلذ ناك ةلفغ يأ ةرغ ىلع هذخأ اذإف
 «هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو هللا ىذآ دقف» ىرخأ ينو «ةبراحملاب ينزراب دقف» ىرخأ ينو «يتب راح
 وأ ةمكاحم يف هتعزانم لحخدت الف ًاقلطم ال ىللاعت هللا نم هبرقو هتيالو لجأ نم ًايلو ىداع نميف مالكلاو
 رمعو ركب يبأ نيب ةموصخلا نم ام عون نايرحجل ضماغ فشك وأ قح جارختسال ةعجار ةمصاخم
 ها .ىلاعت هللا ءايلوأ عيمجلا نأ عم .مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نم ريثكو ّلعو سابعلاو
 .رجح نبا مالك

 هلف هتايح يف دارأ نمل ىلاعت هللا قلخب ةماركلا تناك اذإو :هدعب يركبلا ىفطصم يديس لاق
 ىلع ليلد مدعل مهتافو دعب امل عاطقنا الف مهتايح يف تتبث دقو هتامم دعب هل اهقلخي نأ ىلاعت
 جئاوحلا يف هللا ىلإ مهب لسوتلاو ءابولطم ابودنم ارمأ مهراثآب كربتلاو مهترايز تناكف .اهعاطقنا
 موي يف امهدحأ وأ هيدلاو ربق راز نم» دي هنع ثيدحلا ينو «بوغرم لك لينل اببس اهئاضق لجأل
 يف اذك «هل هللا رفغ ةرم ةعمج لك يف امهدحأ وأ هيدلاو ربق راز نم» ةياور يفو «هل رفغ سي أر قف ةعمجلا
 نيذلا ءايبنألا روبق ةرايزب فيكف ةرفغملا اهببسب لصحت نيدلاولا ربق ةرايز تناك اذإو .ريغصلا عماجلا
 خزربلا لهأ نإ لاق نمو .ًادبعت ال ًاذذلت نولصيو نوحكتيو نوب رشيو نولكأي مهروبق يف ءايحأ مه
 ايندلاك مهقح يف خزربلا نأل نيفلكملا لعف نولعفي يأ :نوفلكي ءايلألا ضعبو ءايبنألا لثم
 دقو «يقرتلاو لماكلا باوثلا مهل موديلو مهماقم ةعفرو مهيقرت ةدايزلف هيلع ايندلا مكح باحسنال
 مهنإف ةرايزلا يفاني الف أموي نيعبرألا دعب مهروبق يف مهثكم مدع امأو . كلذب ثيداحألا تحرص

 .هبلاطمو هجئاوحو مهترايزل ءاج نم ىلع فارشإلا مهو رخآ نود ناكمب نوديقتي ال نوقلطم
 امل لدتسملاو قحم ريغ ةرايزلا ركنمف ؛ناكم يف نيروصحم اونوكي مل نإو .كلذ يف هل نوعفشيف
 ءالعلا نيطاسأ اههرك نم ىلع در دقو .تعنمف «دجاسم ةئثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» ثيدحب
 يربق راز نمو» : هَ هلوق اهنم : ةريثك ثيداحأ هيلع نيدارلل دهشيو در غلبأ ءالضفلا ريراحنو
 ناك تافو دعب يربق رازف جح نم»: هلوقو «ينافج دقف ينرزي ملو جح نم» : هلوقو «ىتعافش هل تبجر
 ريغو «ةمايقلا موي اعيفشو اديهش هل تنك ابستحم ةئيدملاب ينراز نم» : هلوقو «يتايح يف ينراز نمك
 هترايزل لاحرلا نودشيو هنوروزي نورقلا ريخ مه نيذلا لوألا نرقلا ناك دقو .ثيداحألا نم كلذ
 ىقستسا دقف ؛دارملا غلبت كمغد رمأ لك يف هللا ىلإ مهب لسوتو مهرزف .كلذ لعاف ىلع اوركني ملو
 ءايبنألاب عافشتسالاف هللا دنع هب عفشت وهو ةروهشم كلذ ةصقو ءاوقسف هنع هللا يضر رمع سابعلاب
 «نيدبآلا دبأ ىلإ و منيو ومسي لازي ال لب مهتومب طحني ال ءايبنألا هاج نإف .ىلوأو قحأ نيلسرملاو
 دق لب بولطم رمأ نيملاعلا بر دنع ةليسو مهذاختاو تامهملا يف مهب ةناعتسالاو مهتاكرب سايتلاف
 مهراتسأب سملتلاو مهباتعأ ليبقت مهميظعت ةلمج نمو .هيف مهتعافش ىلع افقوتم رمآلا نوكي
 . مهماوثأو

 ل



 هيلع ميلكلا ىسوم يديس ترز يننأ يل قفتا دقلو :كلذ دعب يركبلا ىفطصم يديس لاق

 تلصو املف ءاهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هترز ةرم لوأ تناكو .ميلستلاو ةالصلا لضفأ هللا نم
 تلخد ىتح دتشي لزي ملو ,ديدش عادص يل لصحف .قئاعل هترايز نع ترخأت ةفيرشلا هترضح
 يديب رتسلا تذخأو نيتعكر تيلصو ةيميحرلا ةينامحرلا راونألاو رارسألا تاذ ةيميلكلا هترضح
 ةرملا يف يل ىفتا مث :نكي مل نأك لاز ىتح هتعضو اف هب ام هل توكشو يسأر ىلع هتحسمو هتلبقو

 نم لصحي ملف ةرايزلل ترداب ةثلثلا هترز ايلف ٠ .اهيف لصح ام يل لصحف ىلوألا يف قفتا ام ةيناثلا

 ةديصقلا لئاوأ ٍِلو هدنع تدشنأو .ةنوصم ردكم لك نم .ةنوميم ةكرابم ةرايز تناكو .ءىش كلذ

 :انلوق ىلإ تلصو املف «هباحر يفو فيرشلا هحيرض دنع انأو هبانج ىلع اهب تلفطت يتلا
 يمازخو هضرأ يفاخيش يدبي يفو يفص دجسنم يىديس

 ترذتعاف ءاعم نآلا يف يمازخلاو خيشلا ةحئار تممش (دم نودب يدبي ظفل سالتخاب)

 ضعب تلأسو ءامهركذ ىلإ تأجل ةيفاقلا نأ ريغ مكدنع بايطألا لك يديس اي نأ .سدقملا هبانجل
 . يمازخلا هعمو تلقف . خيش ةحئار لاقف ؟ًائيش تممش له : فارشإ هل نمم نيرضاحلا ناوخإلا

 مث ,ءىفطني نأ ليدنقلا داكف ايندلا مالك نم ًائيش ركذلا نم غارفلا دعب اليل هترضح دنع تركذو

 نأ هتدح ىضري ال ب هنأ تملعف ىلوألا يف عقو ام عقوف ةيناثلا ةليللا يف رهظ ام قيقحت تدصق

 بر هلل دمحلاو .نيحلا كلذ نم هترضح يف هتبنتجاف هريغب فيكف حابملا ايندلا مالك هترضح يف ركذي

 .نيملاعلا

 اذإو ؟هدابع نم ةصاخلاو هلسرو هللا ءايبنأب فيكف ءًأيتحتم اهمارتحاو دجاسملا ميظعت ناك اذإو

 مهميظعتل تينب ىتلا مهروبق مدهب لوقي نمب فيكف ؛لمعلا طبجي لوسرلا دنع توصلا عفر ناك
 يف نومسي ةيلادج بصعت ةقرف الإ ريكن ريغ نم كلذ ىلع ةمئألا رباكأ عامجإ عقو دقو .مهمارتحاو
 ديدشتلا يف هعابتأ دازف .ةدايزب عرو اذ خيشلا اذه ناكو .هداز خيش ىلإ نوبستني ةيلدازلاب مومعلا

 هتعبت دقو . مولعم ملع هنأل اهركذل ةجاح الف مورلا يف ايس ةروهشم هتمجرتو .ديدملا مهعاب هيف اودمو

 لقني ملو هب حرصي ملام هيلإ اوبسنو هنم عمسي ملام هيلع اودازو .ةفئاط لادجلا ىلع يتلا ةفئاطلا ءالؤه

 لوقع ضعب مهتقفاومل ساقي الو دمتعي ال مهلاوقأ ىلع نيذلا سانلا ةلهج نم ةمذرش مهعبتو .هنع

 نم هللاب ذوعنف ,ةلوقصم الو راكذألاب ةرونتم ريغ راكفأ عم فوقولاو . ةلوقعم بادآلا ىلإ رظنلا نع
 ةيزرو ةيلب لك نم ةيفاعلا هلأسنو «ةيضرم ريغ قحلل يتلا انلامعأ تائيسو ةيبألا انسوفن رورش
 يركبلا ىفطصم يديس مالك ىهتنا .نيمآ ةيزملا لهأ هبابحأو هئايبنأ هاجب ءوس لك نم ةمالسلاو
 عضاوم يف فيرشلا هطخ |مهيلعو دحاو دلج يف امهو نيروكذملا هيباتك نم كلذ تلقن دقو ,هفورحب
 لآ ةبتكم يف ةدوجوم هطخ هيلع اهضعبو هطخب اهضعب هنع هللا يضر هفيلأت نم ىرخأ بتك عم امهو

 خيشلا لضافلا خألا اهضعبب يناتأ دقو ,. ىصقألا دجسملا راوج يف فيرشلا سدقلا يف دوعسلا يبأ
 يضر هتايح يفوهو . اريخ هللا هازج .هيلإ اهتعجرأو اهنم يتجاح تذخأو اهتعلاطف ىدوعسلا وبأ ديشر

 ىلإ اهيف دوجوم اهنم ريثكو ةروكذملا دوعسلا يبأ لآ ةبتكم يف هتافلؤمو هبتك عيمج عضو دق ناك هنع هللا

 هخيش عمس هنأب «لاوعلا تاماقملا قرب ملد هباتك نع اهتلقن ىتلا ةقباسلا هترابعب حرص دقو ىنآلا
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 لوقي نم ىلع در [5 : ةرقبلا] 4ةالصلاو ريصلاب اونيعتساو# : ىلاعت هلوق يف لوقي يسلبانلا مامإلا
 هخيش مالك هلقنو .باتكلا صن هتفلاخمل رفك دقف اذه لاق نم لب هللا ريغب ةناعتسالا يغبنت ال هنإ
 ءايلوألا رباكأ نمو .مالعألا ةيفنحلا ةمئأ نم امهالك هلثم اضيأ مامإ وهو .هب هاضر ىلع ليلد اذه
 |مهف كلذ عمو .مالكلا نم اقح هاري ام الإ هنم ردصي الف هنيدل ىرحتي نم مظعأ نمو . ماركلا
 هل يبنلا ةرايزل رفسلا اومرحف ماهوألا مامزب ناطيشلا مهداق نيذلا ماوقألا كئلوأ ريفكتب نالئاق
 . مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع .ماركلا ءايلوألاو ءايبنألا رئاسك هب ةثاغتسالاو ةناعتسالاو

 نباو ةيميت نبا ناكو .ماشلا قشمد لهأ نم امه يركبلاو يسلبانلا نامامإلا ناذه ناك انو
 اهنم ولخي |لق يهو ءاهيف سانلا نيب ةلوادتم مهبتكو اهلهأ نم كلذك مه يداحلا دبع نباو ميقلا
 در ناك .ماوعلاو ةبلطلا نم مالحألا فاعض ضعب اهب اووهتسا يتلا ةعزنلا هذه هيف نوركذي ال باتك
 اهركذ يتلا ةيلدازلا ةقرفلا امأ . مهئامسأب احرصي مل نإو نيقيب مهيلإ اهجوم نيفراعلا نيمامإلا نيذه
 رشنت سانلا نيب بتك الو ركذت لاوقأ ال سيل اهنكلو «ليبقلا اذه نم اضيأ ىهف هترابع رخآ يف
 نأ «قحلا دهاوش» باتكلا اذه ةمدقم يف تمدق دقو «ةروكذملا هترابع يف الإ ًاركذ ال تيأر ام كلذلو
 مهيلع اودرو .ةحيبقلا عدبلا لهأ نم مهولعج لب ةعامجو ةيميت نبا مامإلا اورفكي مل ءاملعلا روهمج
 كلذ يف روهمجلا عم انأو .رفكلاب مهيلع اومكحي ملو عينشتلا عظفأ مهيلع اوعنشو درلا حبقأ مهتعدب
 هذه مهل رفغي نأ هللا لأسأو «ماعلا مالا عفنلا مهب لصح ٍنيذلا مالعألا ةمثألا نم مهدقتعأو
 اهيف ترشتنا يتلا دالبلا يف اميس الو مالسإلاو نيملسملاب ةشحاف ارارضأ ترضأ يتلا ةميظعلا تالزلا
 . ماشلاو قارعلاو رصم دالبك مهبتك

5 



 قورز دمحأ يديسل ةيناثلا ةلاسرلا
 ىعلاملا فورز ديمحأ خيشلا هللاب فراعلا مامإلا يديس مالك

 ةيميت نبا ىلع درلا يف ىلاعت هللا همحر

 ةمدقم يف يكلاملا قورز دمحأ خيشلا يديس ماركلا ءايلوألا رباكأو مالعألا ةمئألا دحأ لاق

 بازحألا هذه ةيميت نب نيدلا يقت ركنأ دق تلق نإف :هفورحب هصن ام رحبلا بزح ىلع هحرش

 يف هيلع نوعطم ناقتإإلاو ظفحلا باب هل ملسم لجر ةيميت نبا : انلق ؟هباوج اهف ًاعينش در اهدرو

 نيدلا يقت مامإإلا خيشلا هنع لثس دقو .نافقرعلا نع الضف لقعلا صقنب بولثم .ناميالا دئاقع

 يف هفرصتب ال هلقنب ربتعي نأ كلذ ىضتقمو :تلق . هلقع نم ربكأ هملع لجرلا وه :لاقف « . يكبسلا
 اهيف ديقم وه هلقنب ربتعي : هلوقو .هنع هللا يضر قورز دمحأ يديس ةرابع تهتنا .ملعأ هللاو .ملعلا
 قلعتي اهيف ايس الو نيملسملا ةمئأ روهمج اهب فلاخ ىتلا هعدب دييأتل لوقنلا نم هب دهشتسي ام ادع

 اذإ الإ ربتعت ال كلذ يف هلوقنف ,نيح اصلاو ءايبنألا رئاسبو هب ةثاغتسالاو ,نيلسرملا ديس ةرايزل رفسلاب
 يناقرزلا مامإلاو يعفاشلا يقارعلا ظفاحلا مالك هيلع لديو .ررقت اك مهب قوثوملا ءاملعلا اهيلع هقفاو

 مامإلاو يكبسلا مامإلا مالك نع ًالضف باتكلا اذه يف روكذملا يفنحلا يجافخلا باهشلاو يكلاملا
 . ملعأ هللاو ءامهريغو يمتيهلا رجح نبا

 امهيليو :ناتلاسرلا تمت

 ةعيشلا عانقإو ةباحصلا لضف يف : ةعيدبلا بيلاسألا
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 رغلا «نيرهاطلا نيبيطلا هلآب هديأو «نيملاعلل ةمحر ِةِلي ًادمحم انديس لسرأ يذلا هلل دمحلا

 دقف .نيعمجأ مهنع هللا يضر «.نيدتهملل ةيادملا موجنو «نيدلا نيرع دسأ هباحصأو «نيمايملا

 هباتك يف ةريثك تايآ يف مهركذ كلذلو .هدابعو هدالب يف هنيد اورشنو ,هداهج قح هللا يف اودهاج

 قداصلا داوجلا ميركلا ىلاعتو هناحبس وهو .ىنسحلا مهدعوو مهنع يضرو مهيلع ىنثأو ىنسألا
 وأ «ليلجلا كلملا مهنع يضر نأ دعب هوركم مهلصي نأ نكمي لهف .داعيملا فلخي ال يذلا دعولا

 مهلعجو .ىنسحلا مهدعو نأ دعب ءوس مهيلإ لصيوأ . ليمجلا هئانثب مهلمج نأ دعب بيع مهقحلي

 ىفكي امأ . -و الالض كلذ فالخ دقتعي نمب ىفكو ءالكو اشاح ؟ىنسألا لحملا يف هناوضر نم

 ةيافك مظعأ هيف نإ هللاو ىلب ؟ًانمأ فواخملا نمو ءانصح ءاوسألا نم مه نوكي نأ مهنع ىلاعت هاضر

 مهفرصمو هتبحصب مهفرشم ىلع هتاكربو هتايحتو هتايلستو هللا تاولص لضفأو «ةياقو ىوقأو

 مهلضف ةرثك ىلع هبنملا .ميحرلا فوؤرلا دمحم انديس : هتمأ ريخ ىلاعت هللا نذإب مهلعاجو .هتمكحب

 .ميدقلاو ثيدحلا يف

 يباتك هقيفوت نسحو .ملاعت هللا لضفب تفلأ ةنس نيرشعو ثالث ذنم تنك نإف :دعب امأ

 راشتناو هعبط راركتب  دملاو دمحلا هلو هللا معنأ نينس دعب مث ولي ءدمحم لآل ,دبؤملا فرشلا»

 هللا ءاش نإ زوفأل «باحصألا لضف يف» باتكلا اذه فيلأت نآلا ىلاعت هلضف نم ىنمهأ دقو ,هعفن

 نأ هفيلأت ىلع يل لماحلاو .نيديلا اتلكب اهبيطو ةداعسلا بابسأب تكسمت دق نوكأو ,نيينسحلاب
 ماركلا تيبلا لآ بح ةليسوب ةنسلا لهأ نم لاهجلا ضعب نامزلا اذه يف داق دق ناطيشلا

 نب ورمعو ةيواعم ايس ال ماركلا ةباحصلا ضعب ضعغب ىلإ ماهوألاو ىوهلا درجمب ممل بصعتلاو
 كلذ نأ مهلهجب نيدقتعم امههمذب نوحجبتي ةلهجلا ءالؤه راصو .مامإلا ةعاط نع امهجو رخل صاعلا

 ةمئأ نأ ةرموبأ محل لوسو تاما دعبو ةايحلا يف مهعفنت يتلا تانسحلاو برلا يضرت يتلا برقلا نم

 ةباحصلا نم امهتلكاش ىلع ناك نم لك نعو امههنع باوجلا يف اوفصنأ ام ةنسلا لهأ نم ةمألا

 ايس الو نيدشارلا ءافلخلا ىلع ضارتعالا ىلإ لاح لا مهب زواجت امبرو .هنع هللا يضر ىلعل نييراحملا

 كلذ نأ نوريو «ةيلهاجلا ةيمحلاو ةيبصعلاو ىوملا درجمب ايلع مهيلع لب هيلع نولضفي دقو ؛نامثع

 يف مهنأ عم مثال ةمول قحلا عابتا يف مهذخأت ال مهنأ نيعدم مهسفنأ يف هنومعزي يذلا فاصناإلاوه

 . ةياحصلا دهع نم ةمآلا عيمج نأ مهمولق يمعو مهلهج ةدش نم نونظيو .مئاهبلا لثم نيدلا رمأ

 ] مدق لهاج لك نم مهتلكاش ىلع ناك نمو مه مهنأو كلذ يف ةبيصم ريغ يه نآلا ىلإ مهنع هللا يضر

 ا



 نم كلذب اوناكف ,باحصألا ضعب ضغب يف باوصو ىده ىلع مهف الو ملع الب هاوهل عبات

 «ًاعنص نلونسجحن مهنأ لوبسح مهو ايندلا ةايحلا 5 مهيعس لص نيذلا ًالامعأ نيرسخألا ©

 باتكلا اذه فيلأت ىلع ينلمح يذلا وه ةنسلا لهأ نم ةلهجلا ءالؤه لاح ءوسف ٠[ 5 :فهكلا]
 ىلع وه لب هللا نم ىده ىلع سيل كلذ يف هنأو .ميمذ لطخو ميظع أطخ يف هنأ مهنم هأرق نم فرعيل

 .هالوم فطللاب هكرادتي مل نإ كالخلا نم فرج افش

 مهنأل ميقتسم ريغ ناك نإو ميدقلا مهبهذم نع هتءارقب مهعوجر يف لمأ يل سيلف ةعيشلا امأ
 اهم فلاخملا بهذملاو ةعدبلا بحاص نإف .دافحألاو ءانبألا هنوثرويسو دادجألاو ءابآلا نع هوثرو
 نأ ىلع كلذ لمحي ال ليبس نم باوجلل دجي لو درلا نعوه زجعو ليلدلا هتمزلأو ةجحلا هيلع تمقأ
 ال وهف .لئالدلا ةماقإو ججحلا بيتر هنم رهمأ كنأ ىلع هلمحي اغنإو . لطاب هبهذمو قح كبهذم

 قفاويو ءاشي نم هرونل هللا يدب دقو .هملع نع كملع ةدايزو همعزب كليواقأ ةفرخزل هبهذم كرتي

 ضعبل هب رهظو باتكلا اذهب هلوصح هللا ردق اذإ اذهو .ءافشلا هللا نذإب لصحيف ءاودلا ةلعلا
 .ةدئافلا معن كلذ نوكي باحصألاو لآلا ةبحم نيب عمجلاب هلوسرو هللا ىضرأف باوصلا ةعيشلا
 . ةدئاز ةدئاف اهنكلو

 هذه نوؤرقي نيذلا ةنسلا لهأ ماوع مهو انلام سأر ىلع ةظفاحملا وه ٍلصألا ىيدوصقمو
 مالعألا انؤاملع ليوأت نسحأ لوأ دقف كلذ نم حص امو .ةعونصملا تاياكحلاو ةعوضوملا خيراوتلا
 مهنيب عقو امو ةباحصلا تابراحم ةءارق نإ :اولاق ماوعلا ءالزه لاثمأ ىلع مهتقفشلو مالسإلا ةمئأ
 و ناطيشلا ثفن ىتح ميرحتلا اذهل اوغصي ملو اهوؤرق مهنكلو مارح تامصاخملاو تارجاشملا نم
 ةنسلألاب مهحصنن نأ انيلع بجوف .ميمذلا داقتعالا كلذ ةباحصلا ضعب قح يف مهضعب بولق
 اذإف .مالسإلا دئاقع نم لي هللا لوسر باحصأ قح يف هداقتعا مهمزلي ام مه حرشنو ؛مالقألاو
 .انيلإ تدر انتعاضب هذه لوقن قحلا ىلإ عوجرلل هللا مهقفو اذإو ائيلع مهل بجو ام انيدأ كلذ انلعف

 وأ ةيكلاملا وأ ةيفنحلا نم اونوكي نأ نم مهرمأ ولخي ال ةنسلا لهأ نم لاهجلا ءالؤه ناك املو
 دبشرت ةدمتعم الوقن ةعبرألا بهاذملا هذه ةمئأ نع اذه يباتك يف ممل تلقن ةلبانحلا وأ ةيعفاشلا
 باحصأ نأش يف هبهذم ةمئأ لاوقأو همامإ بهذم مهنم دحاو لك فرعت ذإ ,لاهجلا ملعتو لالضلا
 مسقلا وه اذهو .عدتبي الو عبتيف ليمجلا ءانثلاو داقتعالا نسح نم مهل بجي امو ِدكَي هللا لوسر
 تاجاجتحاب ةليلجلا لوقنلا كلت هيف تعبتا يذلا يناثلا مسقلا ساسأ وهو باتكلا اذه نم لوألا

 رثكأ رعتسأ ل ةحضاولا نيهاربلاو ةعطاقلا لئالدلاو ةغمادلا ججحلا اهب تمقأ ةقئار تارابعو ةقئاف

 ةمئأ مالكو ةنسلاو باتكلا نم ًاذوخأم ةقيقحلا يف اهعيمج ناك نإو نيفلؤملا نم دحأ نم اهتارابع
 اذهو  لمجملا ليبق نم كلذ لوألا مسقلا ىلع ينبموه باتكلا اذه نم يناثلا مسقلا اذهو .نيدلا

 ىلع رركتتل ديدج بولسأو ىرخأ ةرابعب ديدسلا مهمالكل راركت ةقيقحلا يفوه ذإ . لصفملا ليبق نم
 .دئاز ءىش ةقيقحلا يف ةمث سيلو .ةريثك تارابعو ةددعتم بيلاسأب ةرينملا يناعملا كلت ءىراقلا نهذ
 هلك اذه دعب لاهجلا كئلوأ ضعب رصأ اذإو دحاو نولئاقلا ددعت نإو نيمسقلا نم دوصقملا ىنعملا ذإ
 هلامف هللا للضي نمو# دارأ ام هقلخ يف لعفي ىلاعتو هناحبس هللاف .دادسلا ليبس ةبناجمو دانعلا ىلع
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 هتبترو «ةعيشلا عانقإو ةباحصلا لضف يف .ةعيدبلا بيلاسألا» : هتيمسو .[اا” : دعرلا] «داه نم

 مهتاقبطو ةباحصلا ددعو يباحصلا فيرعت يف : ةمدقملا . ةمئاخو نيمسقو ةمدقم ىلع

 نم اهم اولدتسا ىتلا ةعبرألا بهاذملا ةمئأ نم ءاملعلا رباكأ تارابع لقن يف لوألا مسقلاو

 نسح نم مهقح يف بجي امو ِلِكَو هللا لوسر باحصأ لضف ىلع ةمألا عامجإو ةنسلاو باتكلا

 ىلع ترصتقا دقو .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا |ميس الو دادسلا ليبس موزلو داقتعالا

 يف مهنع تلقن نم ضعبي مهتعبتأ مث .ةعبرألا بهاذملا ةمئأ رباكأ نم ًامامإ رشع ىينثا تارابع لقن
 دمحم نب دمحأ رفعج وبأ مامإلا مهو : مهئامزأ بسحب ءالؤه تبترو .«ديؤملا فرشلا» يباتك

 يعفاشل يلازغلا دمحم نب دمحم دماحوبأ مالسإلا ةجح مامإلاو 7١. ةنس ىفوتملا يفنحلا يواحطلا

 يديس مظعألا ثوغلا مامإلاو ,5 4 4 ةنس ىوتملا يكلالا ضايع يضاقلا مامإلاو 0٠0. ةنس ىفوتملا

 دمحم نب رمع نيدلا باهش هللاب فراعلا مامإلاو 037١. ةنس قوتملا يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع

 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يوونلا فرش نب نيدلا ييحم مامإلاو .5727 نس ىفوتملا يعفاشلا يدرورهسلا
 لامك مامإلاو ,58”/7 ةنس قوتملا يلبنحلا ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت مامإلاو ,«, 757
 ينارعشلا باهولا دبع يديس هللاب فراعلا مامإلاو , 871١ ةنس قوتملا يفنحلا ماما نب نيدلا

 ةنس قوتملا يعفاشلا يمتيهلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش مامإلاو 917 ةنس قوتملا يعفاشلا

 ىضترم دمحم ديسلا مامإلاو 5١ ٠١ ةنس ىوتملا يكلاملا يناقللا ميهاربإ نيدلا ناهرب مامإلاو , 437

 «نيلسرملا ديس ءاول تحت مهترمز يف انرشحو نيعمجأ هللا مهمحر 17١. 5 ةنس قوتملا يفنحلا يديبزلا
 كش ال وهف مالعألا ةمئألا ءالؤه مالكب دحأ عنقي مل اذإو . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 بتعال , ماعنألا نم لضأ وهف كلذك ناك نمو ,مالسإلا ةعامجو ةنسلا لهأ نم هنأ هاوعدب بذاك

 . مالس الو هيلع

 تايأآلا ىلع اهتيئب .ةقئاف تارابعب مهلاكو مهلضف ىلع جاجتحالا ُِق : يناثلا مسقلاو

 رذنتو مهلضف لئالد دكؤت تامانمو تاياكح يف :ةمتاخلاو ؛ةقباسلا ءاملعلا لاوقأو «ثيداحألاو

 . تالاحلا اوسأب مهضغبم

 مهتاقبطو ةياحصلا ددعو يباحصلا في رعت يف : ةمدقملا

 مهنع هللا يصر

 نيملسملا نم ِهكَك يبنلا بحص نموه يباحصلا نأ :هريغو بهاوملا يف ينالطسقلا مامإلا ركذ

 . فانصأ ةثالث ةباحصلاو : ىلاعت هللا همحر لاق . كلذ ىلع تامو هب نمؤم وهو ةعاس ولو هآر وأ

 . حتفلا موي ملسأ نم ١م :ثلاثلا .راصنألا : يناثلا . نورجاهملا :لوألا

 .لامجإلا ليبس ىلع اذهو .راصنألا نم لضفأ نورجاهملاو : لوصألا عماج يف ريثآلا نبا لاق
 :نيرجاهملا يرخأتم نم ةعامح نم لضفأ راصنألا قابس نم ةعامج نإف .ليصفتلا ليبس ىلع امأو

 سيحل



 ءاملعلا ركذ دقو : ينالطسقلا لاق . حابر يبأ نب لالبو باطخلا نب رمع لثم هيلع مدقتم نم لضفأ

 : تاقبط ىلع ًابيترت ةباحصلل
 . .طيوخ تنب ةجيدخ لثم نيملسملا قابس مهو .ثعبملا لوأ ةكمب اوملسأ موق : ىلوألا ةقبطلا

 . مهنع هللا يضر ةرشعلا ةيقبو ةثراح نب ديزو .ركب يبأو ,بلاط يبأ نب ىلعو

 للك يبنلا لمح هنع هللا يضر باطخلا نب رمع مالسإ دعب ةودنلا راد باحصأ :ةيناثلا ةقبطلا

 . ةكم لهأ نم ةعام كلذل ملسأف ةودنلا راد ىلإ باهذلا ىلع نيملسملا نم هعم نمو

 يبأ نب رفعج مهغم ,نيكرشملا ىذأ نم مودب أرارف ةشبحا ىلإ اورجاه نيذلا : : ةثلاثلا ةقبطلا

 .ةتس اوناكو .مالسالا ىلإ راصنألا قابس مهو ءىلوألا ةبقعلا باحصأ : ةعبارلا ةقبطلا

 .رورعم نب ءاربلا بتم راصنألا نم نيعبس اوناكو ةثلاثلا ةبقعلا هلا باحصأ 1 : ةسماخلا ةقبطلا
 . ةحاور نب هللا دبعو . عيبرلا نب دعسو .ةدابع نب دعسو مارح نب ورمع نب هللا دعو

 ينبي نأ لبق ءابقب وهو هترجه دعب ِخلك يبنلا ىلإ اولصو نيذلا نورجاهملا :ةسداسلا ةقبطلا
 . ةئيدملا ىلإ لقتنيو دجسملا

 يراخبلا دارو همك ترقخ دقف متنش ا ارلمعا لاق ردي مأ نم ةباصملا دنع ىلع علطا لا لعل

 . ملسمو

 . ةيبيدحلاو ردب نيب اورجاه نيذلا : ةئماثلا ةقبطلا

 الو : كك لاق ء.ةرجشلا تحت ةيبيدحلاب اوعياب نيذلا ناوضرلا ةعيب لهأ :ةعساتلا ةقبطلا
 . ملسم هاور «دحأ ةرجشلا باحصأ نم هللا ءاش نإ راثلا لخدي

 نب ورمعو ديلولا نب ب دلاخك ةكم حتف لبقو ةيبيدحلا دعب اورجاه نيذلا : ةرشاعلا ةقبطلا

 . صاعلا

 .ريثك قلخ مهو , حتفلا موي اوملسأ نيذلا :ةرشع ةيداحلا ةقبطلا

 اهريغو عادولا ةجح يف هدعبو حتفلا موي هوأرو لي يبنلا اوكردأ نايبص : ةرشع ةيناثلا ةقبطلا
 يف مكاحلا هللا دبع يبأ ظفاحلا ىلإ ميسقتلا اذه بسنو ,بهاوملا مالك ىهتنا .ديزي نب بئاسلاك

 . تاقبط سمح مهنإ :دعس نبا لاقو .اهيلع هحرش يف يناقرزلا مامإلا لاق . ثيدحلا مولع باتك

 ايف ادحأ اودهشو ةشبحلا ىلإ مهتماع رجاه نم يدق ملسأ نم :ةيناثلا .نويردبلا :ىلوألا
 نايبصلا :ةسماخلا .اهدعب ايف حتفلا ةملسم :ةعبارلا .اهدعب امف قدنخلا دهش نم :ةئلاثلا .اهدعب

 اان



 ةقيقح ملعي الو ًاديعب ارمأ مار كلذ رصح مار نمف : كك هباحصأ ةدع امأو : بهاوملا يف لاق

 نادلبلا يف مهقرفتو ِهب# يبنلا تام نأ ىلإ ةثعبلا لوأ نم ملسأ نم ةرثكل «ىلاعت هللا الإ كلذ
 . يداوبلاو

 كوبت ةوزغ نع هفلخت ةصق يف لاق هنع هللا ىضر كلام نب بعك نأ يراخبلا ىور دقو

 ضعب يف مهطبض ءاج دق نكل ناويدلا ينعي : ظفاح باتك مهعمجي ال ريثك ِكي هللا لوسر باحصأو
 ىنثا يف نينح ىلإو ,ةلتاقملا نم فالآ ةرشع يف ةكمل حتفلا ماع راس هنأ ىور دقو . كوبتك هدهاشم
 كلذ نم رثكأ لاقيو ًافلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام ليقو افلأ نيعست يف عادولا ةجح ىلإو ءافلأ رشع

 نيرشعو ةعبرأو فلأ ةئام نع ضبق ِةيَِي هنأ يور دقو .ًافلأ نيعبس يف كوبت ىلإو . يقهيبلا هاكح

 . بهاوملا مالك ىهتنا . كلذ ةقيقحب ملعأ هللاو ءافلأ

 هج يبنلا ثيدح لاقي سيلأ هل ليق هنأ يزارلا ةعرز يبأ نع ءاجو :روكذملا اهحراش لاقو

 دلع هللا لوسر ضبق .ةقدانزلا لوق اذه ,هباينأ هللا قلف ؟اذ لاق نمو :لاقف ؟ثيدح فالآ ةعبرأ
 عمسو هآر نمع : ةياور فو .هنم عمسو هنع ىور نمت ةباحصلا نم ًافلأ رشع ةعبرأو فلأ ةئام نع

 نمو بارعألاو اههنيب نمو ةكم لهأو ةنيدملا لهأ لاق ؟هنم اوعمس نيأو اوناك نيأ ءالؤه هل ليقف ءهنم
 .ةفرعب هنم عمسو هآر لك , عادولا ةجح هعم دهش

 . ةصاخخ ةاورلا نع هلأس نم لاؤس اذهب ةعرز وبأ باجأو . باعيتسالا ليذ يف نوحتف نبا لاق
 نم رشعلا ةباحصلا ءامسأ عمج نم عيمجل لصحب ملو : رجح نبا ىنعي : : ظفاحلا لاق ؟مهريغب فيكف

 هيلع دازو .ةئامسمخو فالآ ةثالث باعيتسالا يف ام عيمج نإف ؛ ءاذه ةعرز يبأ لوق ىلإ ةبسنلاب مهيماسأ
 اوديزي مل نإ فالآ ةينامث عيمجلا لعل : : ديرجتلا ىلع يبهذلا ظفاحملا طخب .كلذ نم ًابيرق نوحتف نبا

 ةعبس «ةباغلا دسأ» يف نم عيمج نأ ًاضيأ هطخب , تيأرو :رجح نبا ظفاحلا ينعي :لاق .اوصقني مل

 .ًاسفن نوسمخو ةعبرأو ةثامسمخو فالآ

 نعو .ها عادولا ةجح اورضح مهرثكأو ,بارعأ مهرثكأ نأ مهئامسأ ءافحخ ببسو

 نعو .اهريغو برعلا لئابق يف نوثالثو .ةنيدملاب نوثالث . ءافلأ نيتس نع لي ضبق : يعفاشلا

 هللاو .هقوف ام فلاخي الف .ةنيدملاب ىنع هنأك «لجر فلأ نوثالث هفلخ ىلص دقو ْهِلَو ضبق : : دمحأ

 ىلإ كلذب راشأ وأ هملع غلبمو هعبتن ردق ىلع هاكح امنإ ائيش لاق نم لك نإف .كلذ ةقيقحب ملعأ
 فاالا ةرشع وحن ةئيدملاب تام . كلام نعو .ه ا مهمالك نيب براضت ال نذإف .«لاحو صاخ تقو

 . ىلاعت هللا همحر يناقرزلا مالك ىهتنا ةباحصلا نم سفن

 لوألا مسقلا

 امو كي هللا لوسر باحصأ لضف ىلع ةمألا عامجإو ةئسلاو باتكلا نم اهب اولدتسا يتلا
 مهنامزأ بسحب مهتبترو دادسلا ليبس موزلو داقتعالا نسح نم مهقح يف بجي
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 يواحطلا مامإلا

 .ليمجلاب الإ مهركذن الو ,مهركذي قحلا ريغبو ,.مهضغبي نم ضغبنو «مهنم دحأ نم أرتتن الو

ر دعب ةفالخلا تبثنو ,نايغطو قافنو رفك مهضغبو ,ناسحإو ناميإو نيد مهبحو
 الوأ ِةكَي هللا لوس

 عيمج ىلع اميدقتو هل اليضفت هنع هللا يصر قيدصلا ركب ينأل
 هللا يضر باطخ لا نب رمعل مث .ةمألا

لاط يبأ نب يلعل مث .هنع هللا يصر نافع نب ناثعل مث هلع
 ءاقلخلا مهو .هلنع هللا يضر ب

 دهش امى ةنجلاب مهل دهشن خلك هللا لوسر مهامس نيذلا ةرشعلا نأو ,نويدهملا ةمئألاو نودشارلا

 دهبعو ديعسو دعسو ماوعلا نب ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ : مهو لكي هللا لوسر

 . نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر .ةمألا هذه نيمأ وهو . حارجلا نب ةديبع وبأو فوع نب نمحرلا

 ءاملعو .قافنلا نم ءىرب دف هتايرذو هجاوزأو لكي هللا لوسر باحصأ يف لوقلا نسحأ نمو

 الإ نوركذي ال رظنلاو ةفعلا لهأو رثألاو ريخلا لهأ نم مهدعب نمو نيعباتلاو نيقباسلا نم فلسلا

 . هتديقع يف يواحطلا مامآلا ةرابع تهتنا «ليبسلا ريغ لع وهف ءوسب مهركذ نمو .ليمجلاب

 ىلازغلا مامإلا

 ةباحصلا نم ةنسلا لهأ ةديقع حرش يف داقتعالا يف داصتقالا باتك يف ىلاعت هللا همحر لاق

 نمف ؛فارطأ يف ًافارسإ ءافلخلاو ةباحصلا يف سانلل نأ ملعا : مهنع هللا ىضر نيدشارلا ءافلخلاو

 .داقتعالا يف داصتقالا قيرط كلساو ,نيقيرفلا نم ننوكت الف

 ةيكزتب رابخألا ترتاوتو .راصنألاو نيرجاهملا ىلع ءانثلا ىلع لمتشم هللا باتك نأ ملعاو

 ريخ» : هلوقكو «متيدتها متيدتقا مهمأب موجنلاك باحصأ» : هلوقك .ةفلتخم ظافلأب مهايإ اللَع ىبنلا

 نسح ىضتقم فلاخت لاوحأ نع ىكحي امو مهب نظلا ءيست الو مهقح يف داقتعالا اذه بحصتست

وجتل لقعلا عستي الام رجي ملو هيلإ قرطتم ليوأتلاف هلقن تبث امو «عرتخم لقني ام رثكأف نظلا
 أطخلا زي

 . هوبيصي مل نإو ريخلا دصق ىلع مهلاعفأ لمحو هيف وهسلاو

هنع هللا يضر ةشئاع ريسو يلع عم ةيواعم لاتق نم روهشملاو
 اهنأ ةشئاعب نظلاف .ةرصبلا ىلإ م

 بلط قفو ىلع ىقبت ال رومألا رخاوأف .طبضلا نم رمألا جرح نكلو ,ةنتفلا ةئفطت بلطت تناك

 ىكحي امو .هاطاعتي ناك اهيف نظو ليوأت ىلع ناك هنأ ةيواعمب نظلاو .طبضلا نع جرخت لب اهلئاوأ

 تاعارتخا هرثكأ قالتخالاو .لطابلاب طلتخم هنم حيحصلاف داحآلا تاياور نم اذه ىوس
 ضفاورلا

 .تبثي مل ام لك يف راكنإلا مزالت نأ ىغبنيف ,نونفلا هذه يف نيضئاخلا لوضفلا بايرأو .جراوخلاو

 . هيلع علطأ مل ارذعو اليوأت هل لعل لقف كيلع رذعت اف اليوأت هل طبنتساف تبث امو

 نظلا نسحت وأ ءابذاك نوكتو هيلع نعطتو ملسمب نظلا ءيست نأ نيب ماقملا اذه يف كنأ ملعاو
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 باوصلا نم ملسأ ملسلاب نظلا نسح يف أطخاو ءالثم ءىطخم تنأو نعطلا نع كناسل فكتو هب

 نم تئش نم وأ بهل يب أوأ لهج يبأ نعل وأ سيلبإ نعل نع الثم ناسنإ تكس ولف .هيف نعطلاب

 هنم ىلاعت هللا دنع ءيرب وه امب ملسم يف نعطلاب ةوفه افه ولو . توكسلا هرضي مل هرمع لوط رارشألا

 عم ةبيغلا نع رجزلا عرشلا ميظعتل هب قطنلا لحي ال سانلا يف ملعي ام رثكأ لب ,كالهلل ضرعت دقف

 رثآ لوضفلا ىلإ ليم هعبط ين نكي ملو لوصفلا هذه ظحالي نمف .باتغملا يف ققحتم وه امع رابخإ هنأ
 . نيح اصلا فلسلا عيمج ىلع ءانثلاب ناسللا قالطإو نيملسملا ةفاكب نظلا نسحو توكسلا هتمزالم

 دنع لضفلا يف مهبيترتو مهريغ نم لضفأ مهف :نودشارلا ءافلخلا امأف . ةماع ةباحصلا مكح اذه
 هلحم نأ هانعم نالف نم لضفأ نالف انلوق نأ ناكمل اذهو ,ةفالخلا يأ : ةمامإلا يف مهبيترتك ةنسلا لهأ

 نأ نكمي الو هيلع هعلطأ نإ هلوسرو هللا الإ هيلع علطي ال بيغ اذهو . عفرأ ةرخآلا يف ىلاعت هللا دنع

 لوقنملا لب «بيترتلا اذه ىلع ةليضفلل ةيضتقم ةرتاوتم عرشلا بحاص نم ةعطاق اصوصن يعدي

 ةيامع يف يمر مهيلع هئانث قئاقد نم لضفلا يف تاحيجرتلا مكح طابنتساو .مهعيمج ىلع ءانثلا

 مجر هتياغو ءاضيأ لكشم لايعألاب ىلاعت هللا دنع لضفلا فرعتو ,.هنع هللا انانغأ رطخ رمأ ماحتقاو

 مكو ءهنطاب يف يفخ قلخو .هبلق يف رسل ناكمب هللا دنع وهو رهاظلا مورحم صخش نم مكف ,نظ
 هللا الإ رئارسلا ىلع علطم الف .هنطاب يف نكتسم ثبخنل طخس يف وهو ةرهاظلا تادابعلاب نيزم نم

 ىلوأو .عامسلاب الإ يبنلا نم فرعي الو .يحولاب الإ لضفلا فرعي ال هنأ تبث اذإ نكلو «ىلاعت
 ىلع اوعمجأ دق مهو كي يبنلا لاوحأل نومزالملا ةباحصلا لئاضفلا توافت ىلع لدي ام عامسب سانلا

 . مهنع هللا يضر لع ىلع مث نامثع ىلع هدعب اوعمجأ مث رمع ىلع ركب وبأ صن مث .ركب يبأ ميدقت
 نسحأ نم كلذ ىلع مهعامجإ ناكو .ضارغألا نم ضرغل ىلاعت هللا نيد يف ةنايخلا مهنم نظي سيلو

 اوثحب مث « لضفلا يف بيترتلا اذه ةنسلا لهأ دقتعا اذه نمو . لضفلا يف مهبتارم ىلع هب لدتسي ام

 ةرابع تهتنا ,بيترتلا اذه يف عامجإلا لهأو ةباحصلا دنتسم هب فرع ام اهيف اودجوف رابخألا نع

 .داصتقالا باتك

 مث ركب وبأ كي هللا لوسر دعب قحلا مامإلا :نيدلا مولع ءايحإ يف ًاضيأ يلازغلا مامإلا لاقو

 ناكل ناكول ذإ .للصأ مامإ ىلع يي هللا لوسر صن نكي ملو .مهنع هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع

 ءاذه يفخ فيكف ,كلذ فخي مو دالبلا يف دونجلا ىلع ءارمألاو ةالولا داحآ هبصن نم روهظلاب ىلوأ

 ريدقت امأو . ةعيبلاو رايتخخالاب الإ ًامامإ ركب وبأ نكي ملف ٠ ءانيلإ لقني مل ىتح سردنا فيكف رهظ نإو

 ىلع ءىرتجي ال امم عامجإلا قرخو و هللا لوسر ةفلاخم ىلإ مهلك ةباحصلل ةبسن وهف هريغ ىلع صنلا

 هتاحبس هللا ىنثأ اك مهيلع ءانثلاو ةباحصلا عيمج ةيكزت ةنسلا لهأ داقتعاو .ضفاورلا الإ هعارتخا

 نم ةعزانم ال داهتجالا ىلع ًاينبم ناك اههنع هللا يضر يلعو ةيواعم نيب ىرج امو لي هلوسرو ىللاعتو

 مهطالتخاو مهرئاشع ةرثك عم نامثع ةلتق ميلست نأ هنع هللا يضر ىلع نظ ذإ .ةمامآلا يف ةيواعم

 ريخأت نأ ةيواعم نظو .بوصأ ريخأتلا ىأرف اهتيادب يف ةمامإلا رمأ بارطضا ىلإ يدؤي ركسعلاب

 .كفسلل ءامدلا ضرعيو ةمئألاب ءارغإلا بجوي مهتيانج مظع عم مهرمأ

 ىلإ بهذي ملو .دحاو بيصملا :نولئاق لاقو .بيصم دهتجم لك : ءاملعلا لضافأ لاق دقو

 ذإ .ةفالخلا يف مهبيترت بسح ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا لضفو ءالصأ ليصحت وذ لع ةئطخت
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 يف درو دقو . ِِلي هللا لوسر الإ هيلع ملطي ال كلذو .لجو ّزع هللا دنع لضف وه ام لضفلا ةقيقح
 يحولل نودهاشملا هيف بيترتلاو لضفلا قئاقد كردي امنإو .ةريثك رابخأو تايآ مهعيمج ىلع ءانثلا

 ال اوناك ذإ .كلذك رمألا اوبتر ال كلذ مهمهف الولف ,ليصفتلا قئاقدو لاوحألا نئارقب ليزنتلاو

 . يلازغلا مامإلا مالك ه | فراص قحلا نع مهفرصي الو . مثال ةمول هللا يف مهذخأت

 ضايع يضاقلا
 .مهقح ةفرعمو مهربو هباحصأ ريقوت هربو لي هريقوت نمو .ءافشلا يف ىلاعت هللا همحر لاق

 نم ةاداعمو .مهنيب رجش امع كاسمإلاو .مهل رافغتسالاو .مهيلع ءانثلا نسحو .مهب ءادتقالاو

 دحأ يف ةحداقلا نيعدتبملاو ةعيشلا لالضو ةاورلا ةلهجو ,نيخرؤملا رابخأ نع بارضإلاو ,مهاداع

 تاليوأتلا نسحأ نتفلا نم مهنيب ناك اميف كلذ لثم نم مهنع لقن ايف مهل سمتلي نأو . مهنم
 هيلع ضمغي الو .ءوسب مهنم ادحأ ركذي الو .كلذ لهأ مه ذإ ,جراخملا بوصأ هجرخيو لماحملاو

 ثيدح يف و لاق امك كلذ ءارو ايع تكسيو مهربس ديمحو يلئاضفو متانسح ركذي لب رم

 هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم# : ىلاعت هللا لاقو ءاوكسمأف ٍيباحصأ ركذ اذإ» دوعسم نبا نع يناربطلا

 مههوجو يف مهاييس ًاناوضرو هللا نم اللضف نوغتبي ًادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ

 ظلغتساف هرزآف هأطش جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثمو ةاروتلا يف مهلثم كلذ دوجسلا رثأ نم

 مبنم تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا هللا دعو .رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف

 راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو# :ىلاعت 8 .[؟9 : حتفلا] «اميظع ارجأو ةرفغم

 اهيف نيدلاخ رابخألا اهتحت يرجت تانج مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو

 كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل# : ىلاعت هللا لاقو[ ٠ : ةبوتلا] 6 ميظعلا زوفلا كلذ أدبأ

 هللا لاقو 214 : حتفلا] «ًابيرق احتف مهباثأو مهيلع ةنيكسلا لزنأف ميبولق يف ام ملعف ةرجشلا تحت

 امو رظنني نم مهنمو هبحن يضق نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا نمؤف : ىلاعت

 هللا يضر مهلضف يف ةريثك أراثآو ثيداحأ ىلاعت هللا همحر ركذ مث [؟' : بازحألا] «اليدبت اولدب

 نمف ؛يدعب ًاضرغ مهوذختت ال يباحصأ يف هللا هللا» : ىذمزتلا ثيدح يف و هلوق اهنم : : مهنع

 ىذآ دقف يناذآ نمو يناذآ دقف مهاذآ نمو « . مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو مهبحأ يبحبف يبحبف مهبحأ

 هانعم ذإ .هاضري ال ام لعف نع ةرابع ىلاعت هللا ةيذأو «هذخأي نأ كشوي ىلاعت هللا ىذآ نمو ىلاعت هللا
 ثيدح يف خلي هلوق اهنمو . يجافخلا باهشلا هلاق .ةلكاشم وهف ىلاعت هقح يف روصتي ال يقيقحلا

 اهنمو .«هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ ولف يباحصأ اوبست اآل» ملسم

 ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف يباحصأ بس نم» ميعن يبأو يمليدلا ثيدح يف ِةْئي هلوق
 رازبلا ثيدح يف ديلي هلوق اهنمو . ضرفلا :لدعلاو .لفنلا :فرصلا . «الدع الو ًافرص هنم هللا لبقي

 يل راتخاو نيلسرملاو نييبنلا ىوس نيملاعلا عيمج ىلع يباحصأ راتخا هللا نإ» :رباج نع يمليدلاو
 لاق .«ريخ مهلك يباحصأ يفو يباحصأ ريخ مهلعجف ًايلعو نامثعو رمعو ركب ابأ : ةعب رأ مهنم
 مث ينرق نورقلا ريخ» ثيدحلا يف اك لودع ءاملع مهلكف :ثيدحلا اذه حرش يف يجافخلا باهشلا

 مهريغص مهلك مهتلادع لع عامجإلا يف ىلاعت هللا همحر نيمرحلا مامإ هاكح ام ببس اذهو .«مثو

50: 



 ريخ مهنأب عطقلا بجوأ امل هداهتجا هيلإ ىدأ ام مهضعب نع ردص امب مهيلع داقتنالا زوجي الف مهريبكو

 لاومألاو سوفنلا لذبو ناطوألاو لهألا كرتو ةرجهلا نم هب اوفصتا الو نيلسرملاو نييبنلا دعب سانلا

 حنملا نم كلذ ريغو نيقيلاو ناميإلا ةوقو نيدلا يف ةحصانملاو ءانبألاو ءابآلا لتقو نيدلا ةرصن يف

 عادولا ةجح نم مدق امل قي هللا لوسر نأ» ديعس نب دلاخ نع يناربطلا ثيدح اهنمو .ه ا ةيهلآلا

 هل اوفرعاف ركب يبأ نع ٍضار ينإ سانلا اهيأ» : لاق مث هيلع | ىنثأو هللا دمحف رينملا دعص ةنيدملا ىلإ

 ديعو ديعسو دعسو ريبزلاو ةحلط نعو يلع نعو نامنع نعو رمع نع ٍضار ينإ سانلا اهيأ . كلذ

 سانلا اهيأ .ةيبيدحلاو ردب لهأل رفغ دق هللا نإ سانلا اهيأ . كلذ م اوفرعاف فوع نب نمحرلا

 يف بهوت ال ةملظم اهنإف ةملظمب مهنم دحأ مكنبلاطي ال يناتخأو يراهصأو باحصأ يف ٍينوظفحا

 يف ينوظفحا» :لاق كي هللا لوسر نأ سنأ نع يمليدلاو ميعن يبأ ثيدح اهنمو . «ادغ ةمايقلا

 هللا ىلخت مهيف ينظفحي مل نمو .ةرخآلاو ايندلا يف هللا هظفح مهيف ينظفح نم هنإف يراهصأو يباحصأ

 نم : ىلاعت هللا همحر سنأ نب كلام مامإلا لوق راثآلا نمو . «هذخأي نأ كشوي هنع هللا ىلخت نمو ءهنع

 ةروس ةيأب لدتسا يأ ,عزنو : ءافشلا يف لاق. قح نيملسملا ءيف يف هل سيلف مهبسو ةباحصلا ضغبأ

 انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو# :ىلاعت هلوق يهو ةرشحلا
 .افشلا مالك ىهتنا «ناميالاب

 يناليحلا ثوغلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةمأ نأ ةنسلا لهأ دقتعيو :نيبلاطلا ةينغ يف ىلاعت هللا همحر لاق

 اولتاقو هوعباتو هوعيابو هوقدصو هب اونمآو هودهاش نيذلا نرقلا لهأ مهلضفأو .نيعمجأ ممألا ريخ

 هوعياب نيذلا ةيبيدحلا ىلهأ نرقلا لهأ لضفأو .هورصنو .هورزعو مهلاومأو مهسفنأب هودفو هيدي نيب

 ددع الجر رشع ةنالثو ةثامأالث مهو ردب لهأ مهلضفأو .لجر ةئامعبرأو فلأ مهو ناوضرلا ةعيب

 مهلضفأو ,باطخلا نب رمعب اولمك نيذلا نارزيخلا راد لهأ نوعبرألا مهلضفأو «تولاط باحصأ

 دبعو ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ مهو .ةنجلاب ِدي يبنلا مه دهش نيذلا ةرشعلا

 ءافلخلا راربألا ةرشعلا ءالؤه لضفأو .حارجلا نب ةديبع وبأو ديعسو دعسو فوع نب نمحرلا

 . مهنع ىلاعت هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ ةعبرألا لضفأو ءرايخألا ةعبرألا نودشارلا

 ءائيشو نيتنس هنع هللا يضر ركب وبأ مهنم يلو .ةنس نوثالث كي يبنلا دعب ةفالخلا ةعبرألا ءالؤهلو

 اهيلو مث : ؟؛اتس هنع هللا يضر ٍللعو .ةرشع ىيتنثا هنع هللا يضر نامثعو ءارشع هنع هللا يضر رمعو

 . ةنس نيرشع ماشلا لهأ ىلع ةرامإلا رمع هالو كلذ لبق ناكو .ةنس ةرشع عست ةيواعم

 يف مهنم دحاو لك لضفلو مهاضرو مهقافتاو ةباحصلا رايتخاب تناك ةعبرألا ةمئألا ةفالخو

 لضفأ وه نم ذخألاو ةملغلاو رهقلاو فيسلاب نكت ملو .ةباحصلا نم هاوس نم ىلع هنامزو هرصع

 . ةلم

 يقوت ال كلذو ؛تناك راصنألاو نيرجاهملا قافتابف هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ امأ

 هللا يضر باطنلا نب رمع ماقف ريمأ مكنمو ريمأ انم :اولاقف ءراصنألا ء ءابطخ تمماق ٍةِلَي هللا لوسر
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 : لاق «ىلب اولاق ؟سانلاب مؤي نأ ركب ابأ رمأ كي يبنلا نأ نوملعت متسلأ راصنألا رشعم اي : :لاقف هنع
 هللا يضر رمع لاق ظفل يفو ركب ابأ مدقتن نأ هللا ذاعم : اولاق ؟ركب ابأ مدقتي نأ هسفن بيطت مكيأف
 بيطت ال انلك مهلك : : اولاقف ؟ِكِلَي هللا لوسر هيف هماقأ ماقم نع هليزي نأ هسفن بيطت مكيأف : هنع
 لقنلا يف ليق اذهلو .ريبزلاو يلع مهيفو مهعمجأب اوعيابف نيرجاهملا عم اوقفتاف .هللا رفغتسن انسفنأ
 سانلا اهمأ اي : لوقيف سانلا ىلع لبقي ًاثالث ماق هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ عيوب الل : حيحصلا
 كليقتسن الو كليقن ال : لوقي سانلا لئاوأ يف هنع هللا يضر يلع موقيف ؟هراك نم له يتعيب مكتلقأ
 دشأ ناك هنع هللا يضر ًايلع نأ تاقثلا نع انغلبو ؟كرخؤي نمف هي هللا لوسر كمدق ادبأ
 لاتق دعب لع ىلع لخد ءاوكلا نب هللا دبع نأ يورو . هنع هللا يضر ركب يبأ ةمامإ يف ًالوق ةباحصلا
 ةالصلا اذإف انرمأ يف انرظن :لاقف ؟ًائيش رمألا اذه يف يلي هللا لوسر كيلإ دهع له هلأسو لمجلا
 ليت ىبنلا نأ كلذو ءركب ابأ رمألا انيلوف اننيدل هلوسرو هللا يضر امب انايندل انيضرف مالسإلا دضع
 تقو لالب هيتأي ناكف هضرم مايأ ةضورفملا ةالصلا ةماقإ يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ فلختسا
 ناكو .سانلاب .لصيلف ركب انأ اورم : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيف .ةالصلاب هنذؤيف ةالص لك

 سانلا قحأ هنأ ةباحصلل نيتي امب هتايح لاح يف هنع هللا يضر ركب يبأ نأش يف ملكتي ِةْك يبنلا

 يف رمألاب قحأ مهنم دحاو لك نأ مهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمع قح يف كلذكو .هدعب ةفالخلاب
 هللا لوسر اي ليق» : لاق هنأ هنع هللا يضر لع نع هدانسإب ةطب نبأ ىور ام الذ نم ءهنامزو هرصع
 نإو ,ةرخآلا يف ًابغار ايندلا يف ًادهاز انيمأ هودجت ركب ابأ اورمؤت ن نإ دلك لاق ؟كدعب رمؤن نم
 كلذلف «ًايدهم ًايداه هودجت ًايلع اولوت نإو .مئال ةمول هللا يف فاخجي ال ًانيمأ ايوق هودجت رمع اورمؤت

 :ىرخأ ةياور هللا همحر لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ انمامإ نع يور دقو .ركب يبأ ةفالخ ىلع اوعمجأ
 ةعامجو يرصبلا نسحلا بهذم وهو .ةراشإلاو يلجلا صنلاب تتبث هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ نأ
 ْ . هللا مهمحر ثيدحلا باحصأ نم

 ىلإ يب جرع املا :لاق هنأ كي يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور ام ةياورلا هذه هجو
 نإ دمحم اي : : ةكئالملا تلاقف بلاط يبأ نب يلع يدعب نم ةفيلخلا لعجي نأ لجو رع بر تلأس ءامسلا
 يضر رمع نبا ثيدح يف السلاو ةالصلا هيلع لاقو «ركيوبأ دعب نم ةفيلخا .ءاشي ام لعفي هللا
 يبأ نب ىلع يل لاق هللا همحر دهاجم نعو «ًاليلق الإ يدعب ثبلي ال ركب وبأ يدعب يذلا» |مهنع هللا
 مث ,يدعب نم لي ركب ابأ نأ لإ دهع ىتح ايندلا راد نم ب ينلا جرخ ام : هنع هللا يضر بلاط
 .هدعب نم يلع مث هدعب نم نايثع مث ءرمع

 هنع هللا يضر ركب يبأ فالختساب تناك اهنإف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ امأف
 يبأل اولاق : : (مهنع هللا يضر سابع نب هللا دمع لاقف . نينمؤملا ريمأ هومسو هتعيب ىلإ ةباحصلا تداقناف

 : لاق ؟هتظاظف تفرع دقو رمع ائيلع تفلختسا دقو هتيقل اذإ ًادغ كبرل لوقت ام : هنع هللا يضر ركب
 . كلهأ ريخ مهيلع تفلختسا لوقأ

 ؛ مهنع هللا يضر ةباحصلا قافتا نع ًاضيأ تناكف هنع هلا يضر نافع نب نايثع ةفالحخخ امأو
 ةحلط مهو ءرفن ةتس نيب ىروش اهلعجو ةفالخلا نع هدالوأ جرخأ هنع هللا يضر رمع نأ كلذو
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 انأ : نامثعو لعل نمحرلا دبع لاقف .فوع نب نمحرلا دبعو ّلعو نامثعو صاقو يبأ نب دعسو ريبزو
 هللا دهع كيلع يلع اي :لاقف .هنع هللا يضر يلع ديب ذخأف .نينمؤمللو هلوسرو هلل اكدحأ راتخأ
 يبأو هلوسر ةريسب نريستلو نينمؤمللو هلوسرو هلل نحصنتل كتعياب انأ اذإ هلوسر ةمذو هتمذو هقاثيمو

 لاق ام لثم هل لاقف نامثع ديب ذخأ مث .هبجي ملف هيلع اووق ام ىلع ىرقي ال نأ لع فاخف معو ركب

 . عمجأ سانلا عياب مث هنع هللا يضر يلع هعيابو هعيابف نامثع دي حسمف كلذ ىلع نامثع هباجأف لعل

 رمأ هيف دجوي مو . تام نأ ىلإ ًاقح امامإ ناكف .لكلا قافتاب سانلا نيب ةفيلخ نافع نب نامثع راصف
 . مهل بت ضفاورلا تلاق ام فالخ هلتق الو هقسف الو هيف نعطلا بجوي

 وبأ ىور امك ةباحصلا عامجإو ةعامجلا قافتا نع تناكف هنع هللا يضر يلع ةفالخ امأو
 ,ءروصحم نافع نب نايثعو .بلاط يبأ نب يلع عم تنك : : لاق ةيفنحلا نبا دمحم نع ةطب نب هللا دبع
 ًافوخت هطسوب تذخأف هنع هللا يضر يلع ماقف : لاق . ةعاسلا لوتقم نينمؤملا ريمأ نإ لاقف . لجر هاتأف
 قلغأف اهلخدو هراد قأف هنع هللا يضر ناهثع لتق دقو رادلا ىلع ىتأف لاق .كل مأ ال لخ لاقف ٠ هيلع
 ,ةفيلخ نم سانلل ّدب الو لتق دق نامثع نإ اولاقف هيلع اولخدف بابلا هيلع اوب رضف سانلا هاتأف هباب
 ال هللاو اولاق .ريمأ نم ريخ ًاريزو مكل ينإف ينوديرت ال لع مل لاقف .كنم اهب قحأ أدحأ ملعن الو
 جرخأ نكلو ءأرس نوكت ال يتعيب نإف لع متيبأ نإف : هنع هللا يضر لاق . كنم اهب قحأ ادحأ ملعن
 ناكف سانلا هعيابف دجسملا ىلإ هنع هللا يضر جرخف :لاق . ينعياب ينعيابي نأ ءاش نمف دجسملا ىلإ
 هنع هللا ىضر هلاتق امأو . أبت طق مامإ نيكي مل هنإ جراوخ ا تلاق ام فالخ هلق نأ ىلإ اقح أمام
 رجش ام عيمجو كلذ نع كاسمإلا ىلع هللا همحر دمحأ مامإلا صن دقف ةيواعمو ةشئاعو ريبزلاو ةحلطل
 رع لاق [ى .ةمايقلا موي مهنيب نم كلذ ليزي ىلاعت هللا نأل .ةموصخو ةرفانمو ةعزانم نم مهنيب

 ىضر ًايلع نآألو [ :رجحلا] 4نيلباقتم ررس ىلع ًاناوخإ لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» : لجو
 دقعلاو لحلا لهأ قافتا نم انيب ام ىلع هتمامإ ةحص دقتعي ناك هنآل ؛ . مهلاتق يف قحلا ىلع ناك هنع هللا
 ىلع ًاجراخ ًايغاب ناك ابرح هبصانو دعب كلذ نع جرخ نمف ,هتفالخو هتمامإ ىلع ةباحصلا نم
 ءايلظ لوتقملا قحلا ةفيلخ نامثع رأث اوبلط ريبزلاو ةحلطو ةيواعم نم هلتاق نمو .هلاتق زاجف مامإلا
 انلاوحأ نسحأف . حيحص ليوأت ىلإ بهذ لكف .هنع هللا يضر لع ركسع يف اوناك هولتق نيذلاو
 بويعب لاغتشاللاو نيلصافلا ريخو .نيمكاحلا مكحأ وهو : لجو ّرع هللا ىلإ مهدرو كلذ يف كاسمإإلا
 .رومألا تاقبوم نم انرهاوظو بونذلا تاهمأ نم انبولق ريهطتو انسفنأ

 ملخ دعبو هنع هللا يضر يلع توم دعب ةحيحص ةتباثف نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ امأو
 ةماع ةحلصمو نسحلا هآر يأرل ةيواعم ىلإ اهميلستو ةفالخلا نع هسفن امههنع هللا يضر يلع نب نسحلا
 اذه ىنبا نإ» هنع هللا يضر نسحلا يف و يبنلا لوق قيقحتو نيملسملا ءامد نقح يهو هل تققحت
 هماع ىمسف هل نسحلا دقعب هتمامإ تبجوف «نيملسملا نم نيتميظع نيتئف نيب هب ىلاعت هللا حلصي ديس
 عزانم كانه نكي مل هنأل هنع هللا يضر ةيواعمل لكلا عابتاو . عيمجلا نيب فالخلا عافترال ةعاجلا ماع
 رودت» :لاق هنأ ِك يبنلا نع يور ام وهو دب يبنلا لوق يف ةروكذم هتفالخو .ةفالخلا يف ثلاث
 ثيدحلا اذه يف ىحرلاب دارملاو «نيثالثو ًاعبس وأ نيثالثو اتس وأ ةنس نيثالثو ًاسمخ مالسإلا ىحر
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 عست مامت ىلإ ةيواعم ةفالخ ةلمج نم يهف نيئالثلا نم ةلضافلا نينسلا سمخلاو .نيدلا يف ةوقلا
 .انيب امك هنع هللا يضر يلعب تلمك نيثالثلا نأل ,روهشو ةنس ةرشع

 اهنع هللا يضر ةشئاع نأو . نينمؤملا تاهمأ نهنأ دقتعنو نيعمجأ ِةلكَ يبنلا ءاسنب نظلا نسحنو

 موي ىلإ هللا باتك يف ىلتيو هؤرقن امب اهيف نيدحلملا لوق نم ىلاعت هللا اهأربو نيملاعلا ءاسن لضفأ

 ءاسن لضفأ اهدالوأو اهلعب نعو ابنع ىلاعت هللا ىضر لي دمحم انيبن تنب ةمطاف كلذكو .نيدلا
 ينم ةعضب ةمطاف» :هَي يبنلا لاق . ل اهيبأ قح يف كلذ بجي امك اهتبحمو اهتالاوم بجيو نيملاعلا
 نورجاهملا مهف . مهيلع ىنثأو هباتك يف هللا مهركذ نيذلا مه نآرقلا لهأ ءالؤهف «اهبيري ام ينبيري
 لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي ال# مهيف ىلاعت هللا لاق نيتلبقلا ىلإ اولص نيذلا راصنألاو .نولوألا
 :ديدحلا] #ىنسحلا هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو حتفلا

 امك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو :العو الج لاقو ٠[

 «انمأ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مط ىضترا يذلا مهنيد مهل نئكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسا
 «ادجس اعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو» : ىلاعت لاقو [50 :رونلا]

 دبع يديس مالك ىهتنا [14 : حتفلا] «رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعيو» : هلوق ىلإ [19 : حتفلا]
 . ىلاعت هللا همحر يناليجلا رداقلا

 يدرورهسلا نيدلا باهش

 حراش هنع هلقن اك «ىقتلا بابرأ ةديقعو ىدهلا مالعأ» ةامسملا هتلاسر يف ىلاعت هللا همحر لاق
 رمعو رصحنت ال هلئاضفو هنع هللا يضر ركب وبأف ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصأ امأو : ءايحإلا
 سند هنم دئاقعلا رماخو ةمآلا هذه نم ناطيشلا هب رفظ امو : : لاق مث ءمهنع هللا يضر يلعو ناملعو

 مث ؛نطاوبلا يف نئاغضو اداقحأ كلذ ثروأو ةرجاشملا دم هظ ام ثبخ رئايضلا يف راصو
 افوصأ تمكحتسا ءاوهأ ىلإ تبذجو تدسجتو تفثكتف سانلا اهثراوتو تافصلا كلت تمكحتسا

 ةراهطو مهتطاوب ةهازن عم ةباحصلا نأ ملعأ ةيبصعلاو ىوحلا نم أربملا اهيأبف .اهعورف تبعشتو
 ةفصب رهظت مهسوفن تناك دقف ءرهظت تافص سوفنللو سوفن مهل تناكو ءأرشب اوناك مهبولق
 راثآ نم ريسيلا لقتناف مهسوفن نم ناك ام نوركتيو مهيولق مكح ىلإ نوعجريف كلذل ةركنم مهيولقو
 يأ .ميبولق اياضق سوفنلا بابرأ يأ .ءاوكردأ ايف بولقلا اومدع سوفن بابرأ ىلإ مهسوفن
 ةيسنجلل سوفنلا بابرأ يأ .مهدنع ةكردم ةباحصلا يأ : مهسوفن تافص تراصو ةباحصلا

 مهدنع موهفملا رهاظلا ىلع ةباحصلا سوفن يأ :سوفنلا فرصت سوفنلا بابرأ يأ اونبف ةيسفنلا
 ءافص مهيلع مجعتساو .«ءيبو برش لك مهتعرجو ءيدر دروم لك مهتدروأ هبشو عدب يف اوعقوو
 مهدنع رثؤم ريغ ناك اغإو ,.فارتعالا نم بجي امل هناعذإو فاصنإإلا ىلإ دحأ لك عوجرو مهبولق

 بابرأ كلذ ثراوت املف ,بولقلا راونأب ةفوفحم تناك مهسوفن نأل ,مهسوفن تافص نم ريسيلا
 .ءاضغبلاو ةوادعلا مهدنع ثدحأ اهراونأ ةمورحملا بولقلل ةرهاقلا ءوسلاب ةرامألا ةطلستملا سوفنلا
 نع كسمأو ءاوسلا ىلع لكلل كنتبحم لعجاو مهرمأ يف فرصتلا نع كسمأف حصنلا تلبق نإف
 كمزلي ايف «كرارسأ ةلمج نم كلذ لعجاف .رخآلا ىلع مهدحأ لضف كنطاب رماخ نإو .ليضفتلا
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 لضفب فارتعالاو عيمجلا ةبحم كمزلي لب .ءرخآلا نم رثكأ مهدحأ بحت نأ كمزلي الو .هراهظإ

 هللا يضر يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ ةفالخ ةحص دقتعت نأ ةميلسلا ةديقعلا يف كيفكيو . عيمجلا

 يوونلا مامإلا

 نأ ىلع نوعمجم انباحصأ : يدادغبلا روصنم وبأ لاق : ملسم حرش يف ىلاعت هللا همحر لاق
 ةعيب مث دحأ مث ءردب لهأ مث .ةرشعلا مامت مث .روكذملا بيترتلا ىلع ةعبرألا ء ءافلخلا مهلضفأ
 ىلإ لص نم مهو نولوألا نوقباسلا كلذكو .راصنألا نم نيتبقعلا لهأ ةيزم هل نممو .ناوضرلا

 نب دمحمو ءاطع لوق فو . ناوضرلا ةعيب لهأ يبعشلا لوق يفو . ةفئاطو بيسملا نبا لوق يف نيتلبقلا

 ةباحصلا نم يفوت نم نأ ىلإ ّر بلا دبع نبا مهنم ةفئاط تبهذو : ضايع يضاقلا لاق .ردب لهأ بعك
 .لوبقم الو يضرم ريغ قالطإلا اذهو .هدعب يقب نمت لضفأ ْةْك يبنلا ةايح يف

 يف مأ ,نطابلاو رهاظلا يف وه لهو ؟ال مأ يعطق روكذملا ليضفتلا نأ يف ءاملعلا فلتخاو
 . ةمامإلا يف مهبيترت ىلع لضفلا يف مهو : لاق يرعشألا نسحلا وبأ عطقلاب لاق نمبو ؟ةصاخ رهاظلا
 له ليضفتلا نأ يف ءاملعلا فالتخا ينالقابلا نبا ركذو «ينالقابلا ركبوبأ ينظ يداهتجا هنأب لاق نممو
 ينو لضفأ امهتيأ ةجيدحخو ةشئاع يف اوفلتخا كلذكو ؟ًاعيح نطابلاو رهاظلا يف مأ ,رهاظلا ينوه
 . ؟نيعمجأ مهنع هللا يضر ةمطافو ةشئاع

 تابجوم نآل ةقسف هتلتقو ًامولظم لتقو ٠ عامجإلاب ةحيحص هتفالخف هنع هللا يضر نامثع امأو

 اصلا تبزجعف هود متو اوي لاثرالاو فارطألا ةلفسو لئابقلا ءاغوف نم ءاعرو

 . هنع هللا يضر هولتق ىتح هورصحف مهعفد

 .هريغل ةفالخ ال هتقو يف ةفيلخلا وه ناكو عامجإلاب ةحيحص هتفالخف هتع هللا يضر لع امأو

 . هنع هللا يضر ءابجنلا ةباحصلاو ءالضفلا لودعلا نم وهف هنع هللا يضر ةيواعم امأو

 مهلكو .اهببسب اهسفنأ بيوصت تدقتعا ةهبش ةفئاط لكل تناكف ترج يلا بورحلا امأو

 ةلادعلا نع مهنم ادحأ كلذ نم ءىش جرخي ملو اهريغو مهبورح يف نولوأتمو ؛ مهنع هللا يضر لودع

 نم لئاسم يف مهدعب نودهتجملا فلتخي اى داهتجالا لحم نم لئاسم يف اوفلتخا .نودهتجم مهأل
 . مهنم دحأ صقن كلذ نم مزلي الو اهريغو ءامدلا

 مهداهتجا فلتخا اههابتشا ةدشلف ةهبتشم تناك اياضقلا نأ بورخلا كلت ببس نأ ملعاو
 مهيلع بجوف غاب هفلاخم نأو فرطلا اذه ين قحلا نأ داهتجالاب مهل رهظ مسق : ماسقأ ةثالث اوراصو
 ةدعاسم نع رخأتلا هتفص هذه نمل لحي نكي ملو كلذ اولعفف هودقتعا اهيف هيلع يغابلا لاتقو هترصن
 فرطلا يف قحلا نأ داهتجالاب مهل رهظ ءالؤه سكع مسقو . هداقتعا يف ةاغبلا لاتق يف لدعلا مامإلا

 اهيف اوريحتو ةيضقلا مهيلع تهبتشا ثلاث مسقو . هيلع يغابلا لاتقو هتدعاسم مهيلع بجوف رخآلا
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 . هنأل مهقح يف بجاولا وه لازتعالا اذه ناكو ,نيقيرفلا اولزتعاف نيفرطلا دحأ حيجرت مهل رهظي ملو

 نيفرطلا دحأ ناحجر ءالؤهل رهظ ولو «كلذل قحتسم هنأ رهظي ىتح ملسم لاتق ىلع مادقإلا لحي ال

 ( مهنع هللا يضر نوروذعم مهلكف هيلع ةاغبلا لاتق يف هترصن نع رخأتلا مهل زاج امل هعم ىحلا نأو

 يضر .مهتلادع لامكو مهتاياورو مهتاداهش لوبق ىلع عامجإلا يف هب دتعي نمو قحلا لهأ قفتا اذهلو
 . يوونلا مالك ه | نيعمجأ مهنع هللا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش
 مهتنسلأو مهولق ةمالس ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ نمو : هتديقع يف ىلاعت هللا همحر لاق

 انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو :هلوق يف هللا مهفصو اى ٍةِلَي دمحم باحصأل

 «ميحر فوؤر كنإ نير اونمأ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميآلاب انوقبس نيذلا انناوخآلو

 قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست الو هلوق يف لكي يبنلا ةعاطو ٠[ :رشحلا]

 نم عامجإلا وأ ةئسلا وأ باتكلا هب ءاج ام نولبقيو «هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ لثم

 هدعب قفنأ نم ىلع ةيبيدحلا حلص وهو لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم نولضفيف ٠ .مهبتارمو مهلئاضف
 ةعضبو ةئامثالث اوناكو ردب لهأل لاق هللا نأب نوئمؤيو ءراصنألا ىلع نيرجاهملا نومدقيو «لتاقو
 هب ربخأ مك ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا لخدي ال هنأبو «مكل ترفغ دقف متئش ام اولمعادرشع

 نمل ةنجلاب نودهشيو «ةئامعبرأو فلأ نم رثكأ اوناكو ,هنع اوضرو مهنع يضر دق لب لَو يبنلا

 هب رتاوت امب نورقيو .ةباحصلا نم مهريغو ساهش نب سيق نب تباثكو ةرشعلاك دلي يبنلا هل دهش
 ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ نأ نم هريغو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نع لقنلا

 ىلع ةباحصلا تعمحأ اىو ,راثآلا هيلع تلد اى لعب نوعبريو نامثعب نوثلثي مث رمع مث قيدصلا

 يبأ ىلع مهقافتا دعب لعو نامثع يف اوفلتخا دق اوناك ةنسلا لهأ ضعب نأ عم ةعيبلا يف نامثع ميدقت

 نكل اوفقوت موقو ءايلع موق مدقو «ّللعب اوعبر وأ اوتكسو نامثع موق مدقف ؟لضفأ امهبنأ رمعو ركب
 نم تسيل يلعو ناهثع ةلأسم ةلأسملا هذه تناك نإو لع مث نامثع ميدقت ىلع ةّئسلا لهأ رمأ رقتسا

 ةلأسم اهيف فلاخملا للضي يتلا ةلأسملا نكل ةنسلا لهأ روهمج دنع اهيف فلاخملا للضي يتلا لوصألا

 نمو , يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ لي هللا لوسر دعب ةفيلخلا نأ نونمؤي مهنأب كلذو ,ةفالخلا

 لَك هللا لوسر تيب لهأ نوبحيو ؛هلهأ رامح نم لضأ وهف ةمئألا ءالؤه نم دحأ ةفالخ يف نعط

 يتيب لهأ يف هللا مكركذأ» مخ ريدغ موي لاق ثيح دلي هللا لوسر ةيصو مهيف نوظفحيو مهنولوتيو
 مشاه ينب وفجي شيرق ضعب نأ هيلإ اكش دقو همع سابعلل ًاضيأ لاقو «يتيب لهأ يف هللا مكركذأ

 ليعامسإ ىنب ىفطصا هللا نإ» :لاقو«يتبارقلو هلل مكوبحي ىتح نونمؤي ال هديب يسفن يذلاو» :لاقف

 مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو اشيرق ةنانك نم ىفطصاو ةنانك ليعامسإ ينب نم ىفطصاو

 يف هجاوزأ مهنأب نورقيو .نينمؤملا تاهمأ ني هللا لوسر جاوزأ نولوتيو «مشاه يني نم ينافطصاو
 ةيلعلا ةلزنلا هنم اهل ناكو هرمأ ىلع هدضعو هب نمآ نم لوأو دالوألا رثكأ مأ ذجيدحخو ًاصرصحن ةرخآلا

 رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو» اهيف ديب يبنلا لاق يتلا قيدصلا تنب ةقيدصلاو
 بصاونلا ةقيرطو .مهنوبسيو ةباحصلا نوضغبي نيذلا ضفاورلا ةقيرط نم نوؤربتيو «ماعطلا
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 راثآلا هذه نإ نولوقيو ةباحصلا نيب رجش امع نوكسميو «لمع وأ لوقب تيبلا لهأ نوذؤي نيذلا
 هيف مه هنم حيحصلا ههجو نم ريغو صقنو ديز دق ام اهنمو بذك وه ام اهنم مهمواسم يف ةيورملا
 دحاو لك نأ نودقتعي ال كلذ عم مهو .نوئطخم نودهتجي امإو نوبيصم نودهنتجي امإ ء.نوروذعم

 نم مهلو ةلمجلا يف بونذلا مهيلع زوجي لب .هرئاغصو مثإلا رئابك نع موصعم ةباحصلا نم
 رفغي ال ام بونذلا نم مهل رفغي هنإ ىتح ردص نإ مهنم ردصي ام ةرفغم بجوي ام لئاضفلاو قباوسلا
 ريخخ مهنأ كك هللا لوسر لوقب تبث دقو .مهدعب نمل سيل ام تانسحلا نم مهل نآأل مهدعب نمل

 ردص ناك اذإ مث ,مهدعب نمم دحأ لبج نم لضفأ ناك هب قدصت اذإ مهدحأ نم ّدملا نأو «نورقلا

 ةعافشب وأ هتقباس لضفب هل رفغ وأ هوحمت تانسحب قىأ وأ هنم بات دق نوكيف بنذ مهدحأ نم

 بونذلا يف اذه ناك اذإف ,هنع رفك ايندلا يف ءالبب ىلتيا وأ هتعافشب سانلا قحأ مه يذلا ٍخكَي دمحم

 رجأ مهلف اوؤطخأ نإو نارجأ مهلف اوباصأ نإ .نيدهتجم اهيف اوناك يتلا رومألاب فيكف ةققحملا

 لئاضف بنج يف رومغم رزن ليلق مهضعب لضف نم ركني يذلا ردقلا مث .روفغم أطخلاو ىدحاو

 لمعلاو عفانلا ملعلاو ةرصنلاو ةرجهلاو هليبس يف داهجلاو هلوسرو هللاب ناميإلا نم مهساحمو موقلا

 ريخ مهنأ انيقي ملع لئاضفلا نم مهيلع هب هللا نم امو ةريصبو ملعب موقلا ةريس يف رظن نمو ؛  حلاصلا

 ممألا ريخ يه يتلا ةمألا هذه نورق نم ةوفصلا مهنإف ,مهلثم نوكي الو ناك ال ,ءايبنألا دعب قلخلا

 . ةيميت نبا مالك ه | ىلاعت هللا ىلع اهمركأو

 ماما نب لامكلا

 يف مهبيترت بسح ىلع ةعبرألا ةباحصلا لضفو :«ةرياسملا» باتك يف ىلاعت هللا همحر لاق

 ىلاعت هللا دنع لضف وه ام لضفلا ةقيقح ذإ , مهنع هللا يضر ىلع مث نامثع مث رمع مث ركبوبأ ةفالخلا

 ققحتي الو مهلك مهيلع هؤانث هنع درو دقو «ىلاعت هللا عالطإب لي هللا لوسر الإ هيلع علطي ال كلذو

 نامز نامزلا كلذل نودهاشلا الإ ضعب ىلع مهضعبل مالسلاو ةالصلا هيلع هليضفت ةقيقح كاردإ

 ليضفتلا ىلع ةلادلا لاوحألا نئارق روهظل هعم ملاوحأو مهعم ِخَ# يبنلا لاوحأو ليزنتلاو يحولا

 نم ًاحيرص انل اهب ليضفتلا كلذ تبث تايعمس انيلإ لصو دق نكلو .كلذ دهشي مل نم نود مهل

 صاعلا نب ورمع ثيدح نم ملسمو يراخبلا حيحص يف ارك هضعب نم ًطابنتساو ةلالدر .ءاهضعب

 ةشئاع :لاق ؟كيلإ بحأ سانلا يأ :تلق لاق» مالسلاو ةالصلا هيلع ٍةَي يبنلا لأس نيح

 يف هميدقتو الاجر ّدعف باطخلا نب رمع :لاق ؟نم مث :تلق .اهوبأ :لاقف ؟لاجرلا نم :تلقف

 ةءارقو الع مهلضفأ موقلا ىلع مدقتي نأ ةنسلا نأ ىلع عقاو قافتالا نأ عم هانمدق ام ىلع ةالصلا

 نبا ثيدح نم حصو «مهنع هللا يضر ةباحصلا لضفأ ناك هنأ ركذ ام عومجمب تبثف اعروو ًاقلخو

 مث ناهثع مث رمع مث ًادحأ ركب يبأب لدعن ال كي يبنلا نمز يف انكو : :لاق يراخبلا حيحص يف رمع

 ةيفنحلا نبا دمحم ثيدح نم ًاضيأ يراخبلا يف حصو «مهنيب لضافن ال كو يبنلا باحصأ كرتن

 ءرمع مث : :لاق ؟نم مث : تلق .ركب وبأ لاقف ؟ هللا لوسر دعب ريخ سانلا يأ يبأل :تلق

 حرصم هسفن لع اذهف «نيملسملا نم دحاو الإ انأ ام :لاق «تنأ مث تلق نامثع لوقي نأ تيشحخو

 بيترت هضعب فو « لكلا ىلع هدحو ركب يبأ ليضفت انركذ ام ضعب دافأو « سانلا لضفأ ركب ابأ نأب
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 ناك هنأ ىلع لد ةثالثلا دعب لع ميدقت ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا عمجأ الو . لضفلا يف ةثالثلا

 ريبزلا مهنم ناكو .هميدقت تقو مهنم ادوجوم ناك نم يأ : ةباحصلا . نم هترضحب نم لضفأ

 , ةثالثلا دعب قلخلا لضفأ نا ناك هنأ تبثف .ةحلطو

 مهيلع ىلاعتو هناحبس هللا ىنثأ اك مهيلع ءانثلاو ةباحصلا عيمج ةيكزت ةئسلا لهأ داقتعاو ءاذه
 ةمأ مكانلعج كلذكوو : ٍللاعت لاقو[١٠٠ :نارمع لآ] «سانلل تجرخأ مأ ريخ متنك» : لاق ذإ

 مه ةباحصلاو ءارايخ الودع يأ :أطسو ١47[ :ةرقبلا] « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًأطسو
 دلي يبنلا هللا يزخي ال موي» :ىلاعت لاقو .ةقيقح ٍكَي يبنلا ناسل ىلع باطخلا اذهب نوهفاشملا

 دمحم# :ىلاعت لاقو [١؟ :ديدحلا] « مهناميأبو مهيديأ نيب ىعسي مهرون هعم اونمآ نيذلاو

 هللا نم الضف نوغتبي ادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر

 «ةرجشلا تحت كانوعيابي ذإ ننؤلا نع هلل يضر دقلإ» :ىلاعت لاقو [؟4 : حتفلا] «ًاناوضرو
 هاور «متيدتها متيدتقا مهسأب أب موجنلاك يباحصأ» هنع يور خل هللا لوسر اذكو ١18[ : حتفلا]

 ًادحأ نأ ولف «يباحصأ اوبست ال» نيحيحصلا ثيدح يف كلك لاقو .امهريغو يدع نباو يمرادلا

 : 6 لاقو «مكدحأ قفنأ ول» يذمرتلا ةياور يفو «هفيصن الو مهدحأ ّدم غلب ام ًابهذ دحأ لثم قفنأ

 . ناخيشلا هجرخأ «مهنولي نيدلا مث ينرق نورقلا ريخ»

 يضر نامثع ةلتق ميلست بلط ببسب بورحلا نم اههنع هللا يضر يلعو ةيواعم نيب ىرج امو
 هللا يضر يلع نظ ذإ .ةمامإلا يف هنع هللا يضر ةيواعم نم ةعزانم ال داهتجالا ىلع ًاينبم ناك هنع هللا

 ةمامإلا رمأ بارطضا ىلإ يدؤي ركسعلاب مهطالتخاو مهرئاشع ةرثك عم نامثع ةلتق ميلست نأ هنع

 مهضعب نإف .مهطقتليو نكمتلا ققحتي نأ ىلإ بوصأ ريخأتلا ىأرف ءاهتيادب يف اصوصخ ىمظعلا
 نم ةصقلا يف لقن ام ىلع نامثع ةلتق هنع جرخي نأب لمجلا موي ىدان امل هلتقو لع ىلع جورخلا ىلع مزع
 هحرش نم ليلق عم مالا نب لامكلا مالك ىهتنا .ملعأ هللاو .كلذ حص نإ يعخنلا رتشألا مالك

 . يعفاشلا فيرش يبأ نب لامكلل

 ينارعشلا بطقلا مامإلا
 باحصأ دالوأ يتيؤر ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امو : ىربكلا ننملا يف ىلاعت هللا همحر لاق

 عيمج تبحص ىلاعت هللا دمحب ينأك ىتح هتكردأ ول مهدلاو اهب ىرأ تنك يتلا نيعلاب كَ هللا لوسر

 ام نود ِةْيك هللا لوسر نم ترهظ ىلا مهبتارم توافت عم مهتايح توافت يف كي هللا لوسر باحصأ

 هتبحم ناك نم فالخب انتبحم يف ةيبصعلا انيلع ناطيشلا لخدأ امبرف ٠ ميظعتلا نم نحن انسوفن يف عقي

 .هتديقع يف ةيبصعلا نم ًاملاس نوكي هنإف لكي هللا لوسر نع هغلب امل ًاعبت ةباحصلل

 ركب ابأ متمدق قيرط يأب هل لاق ين ابأ فيرشلا نأ نيمرحلا ىتفم يربطلا بحملا نع ىكحو

 يف انلامو انيأرب ركب ابأ مّدقن مل اننإ يديس اي : لاقف ؟لك هللا لوسر نم هبرقو هملع ةرازغ عم لع ىلع

 اورمو : هِي لاقو «ركب يبأ ةخوخ الإ دجسملا يف ةخوخ لك اودس» : :لاق هِي كدج امنإو ىرمأ كلذ

 ضبقو كي هللا لوسر ىلإ حيحصلا دنسلاب ثيدحلا اذه انأرقو «سانلاب لصيلف ركب ابأ

 صقر



 لاقف «ءانايندل هانيضرو هانمدق اننيدل همدقو ِةنلي هللا لوسر هيضر نم ةباحصلا تلاقف ٍدبك هللا لوسر

 هراتخا هتوم دنع ركب ابأ نإف رمع امأو : يربطلا بحملا لاقف ىرمعف معن :ىمث وبأ فيرشلا

 نم نيب ىروش رمألا لعج رمع نإ : يريطلا بحملا لاقف .نامثعف معن :فيرشلا لاق .نيملسملل

 بحملا لاقف .ةيواعمف :فيرشلا لاقف .نامنع اومدقف ء ضار مهنع وهو ِي هللا لوسر يفوت

 لاقف ؟|مهتكردأ تنك ول نم عم لتاقتف :فيرشلا لاقف ءادهتجم ناك ايلع نأ |ىك دهتجم وه : يربطلا

 .اريخ انع ىلاعت هللا كازجف :فيرشلا لاقف .هنع هللا يضر يلع عم

 نع جرخي ال يذلا ملاعلا اذه نم سيفنلا مالكلا اذه يخأ اي رظناف :ينارعشلا مامإلا لاق

 باحصأ بحن نأ انيلع بجاولا نأ ملعف ءهلك كلذ يف ًارايتحخا هسفنل لعجي مل هنإف ءيش يف ةيعبتلا

 مكحب ال ِهَك هللا لوسر بحل كلذك مهدالوأ بحنو ويك هللا لوسر بحل اعبت وك هللا لوسر

 المع هدالوأ ىلع مهمدقي ركب وبأ ناك امك قيدصلا ركب يبأ دالوأ ىلع ةمطاف دالوأ مدقتو .عبطلا

 مامإلل ةرم ليقو «نيعمجأ سانلاو هدلوو هلهأ نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال» ثيدحب

 يلع امههمدق يذلا وه هللا نإ :لاقف ؟رمعو ركب ابأ كيلع اومدق مل : هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع

 لَك هللا لوسر نكر دقو ١١7[ :دوه] «رانلا مكسمتف اوملظ نيذلا ىلإ اونكرت الو# : ىلاعت هلوقل
 مث « امهيلإ نكر الو امهيتنبا لَك هللا لوسر جوزت امل نيماظ اناك ولو ءامهيتنبا جوزتو رمعو ركب يبأ ىلإ

 ةبحم يف يفكي ال :لوقي ىلاعت هللا همحر صاوخلا ايلع يديس تعمسو :ينارعشلا مامإلا لاق

 ال مهل انتبحمل مهتهج نم بذعن انكول نأ انيلع بجاولا امنإ «ةيداعلا ةبحملا مهبحن نأ لي هللا لوسر

 عقو اكو «رامعو بيهصو لالبل عقو ا[ بيذعتلاب انناميإ ةبحم نع عجرن ال اك مهتبحم نع عجرن

 ءالؤه لمح ام لثم ةباحصلا بح يف لمتحي ال نمف «نآرقلا قلخ ةلأسم يف لبنح نب دمحأ مامالل

 . ىهتنا ةلوخدم هتبحمف

 نايب يف نوعبرألاو عبارلا ثحبملا :«رهاوجلاو تيقاويلا» باتك يف ًاضيأ ينارعشلا مامإلا لاقو

 لودع مهلك مهخأل كلذو نوروجأم مهنأ داقتعا بوجوو ةباحصلا نيب رجش امع فكلا بوجو

 كلذ لك «لمجلا ةعقوو ةيواعمو نامثع ةئتفك اهسبالي مل نمو نتفلا سبال نم ءاوس ةئسلا لهأ قافتاب

 دهتجم لكو هيلع اهانبم رومأ كلت نإف ,داهتجالا ىلع كلذ يف مهل المحو مهم نظلا ناسحأل ابوجو
 مهتلادعب دارملا سيلو : يرابنألا نبا لاق .روجأم لب روذعم ءىطخملاو دحاو بيصملا وأ بيصم

 فلكت ريغ نم اننيد ماكحأ انل مهتاياور لوبق دارملا امنإو «مهنم ةيصعملا ةلاحتساو مهل ةمصعلا توبث

 هلو مهتلادع يف حدقي ءيش اذه انتقو ىلإ انل تبثي لو «ةيكزتلا بلطو ةلادعلا بابسأ نع ثحبيب

 تافتلا الو  هفالخ تبثي ىتح لَك هللا لوسر نمز يف هيلع اوناك ام باحصتسا ىلع نحنف .دمحلا

 لوق نسحأ امو ,حيحص ليوأت هلف حص نإو حصي ال كلذ نإف ريسلا لهأ ضعب هركذي ام ىلإ
 ءانتنسلأ اهب بضخن الف انفويس اهنم ىلاعت هللا رهط ءامد كلت : هنع هللا ىضر زيزعلا دبع نب رمع

 ةباحصلا يف نعط نمف ؟مهتطساوب الإ انيبن نع ربخ انتأي مل نميفو اننيد ةلمح يف نعطلا زوجي فيكو
 نب ورمعو ةيواعم رمأ يف ضوخلا ايس ال «ةدحاو ةلمج بابلا دس بجيف «هنيد سفن يف نعط دقف

 نإف « مهتيهارك نم تيبلا لهأ نع ضفاورلا ضعب هلقن امب رارتغالا يغبني الو .امههبب ارضأو صاعلا

 سكر



 هدالوأ نيب عازن ةلأسم اهنإف ٍي هللا لوسر الإ اهيف مكحي الو قيقد اهعزنم ةلأسملا هذه لثم
 امك ةرامإلا يف ةعزانملا ةيواعمو لع نيب رجش امب دارملا سيلو :فيرش يبأ نب لامكلا لاقو . هباحصأو
 . مهنم اوصتقيل هتريشع ىلإ هنع هللا يضر ناهثع ةلتق ميلست ببسب تناك ةعزانملا امنإو . مهضعب هم*وت
 ةرثك عم مهيلع ضبقلاب ةردابملا ذإ .«بوصأ مهميلست ريخأت نأ ىأر ناك هنع هللا ىضر ًايلع نأل
 ىلع مزع ناك مهضعب نإف ةماعلا ةمامإلا رمأ بارطضا ىلإ يدؤي ركسعلاب مهطالتخاو مهرئاشع
 نأ ةيواعم ىأرو «نامثع ةلتق هنع جرخي نأب لمجلا موي ىدان امل هلتق ىلعو لع مامإلا ىلع جورخلا
 رجش امي دارملا وه اذهف ,روجأم دهتحم امبنم لكف بوصأ مهنم صاصتقالل مهميلست ىلإ ةردابملا
 . ينارعشلا مالك ها . مهنيب

 يمتيفا رجح نبا مامإلا

 بحأ نم :فلسلا رباكأ نم ينايتخسلا بويأوبأ لاق :رجاوزلا باتك يف ىلاعت هللا همحر لاق
 رونب رانتسا دقف نامثع بحأ نمو «ليبسلا حضوأ دقف رمع بحأ نمو ؛نيدلا رانم ماقأ دقف ركب ابأ
 دلع هللا لوسر باحصأ عيمج يف ريخلا لاق نمو . ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف ايلع بحأ نمو , هللا
 ىلع ةعامجلاو ةّئسلا لهأ عمجأو :لاق .ركذت نأ نم رثكأ مهلئاضفو مهبقانمو .قافنلا نم ءىرب دقف
 ركب وبأ ءالؤه لضفأو .دحاو قايس يف لي هيبن ناسل ىلع ةنجلاب مهل دوهشملا ةرشعلا مهلضفأ نأ
 دقو .ثيبخ قفانم عدتبم الإ مهنم دحاو يف نعطي الو ,يلعف نامثعف : ةئسلا لهأ رثكأ لاق .رمعف
 نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةئسو تنسب مكيلع» :هلوقب ةعبرألا ءالؤه ىدبب كسمتلا ىلإ ٍةكَي دشرأ
 .ه ا هب دتعي نم عامجإب عبرألا ءالؤه مه نودشارلا ءافلخلاو «ذجاونلاب اهيلع اوضع .يدعب نم

 : ىلاعت لاف . ةيآ ريغ يف ةباحصلا نع يضر هنأ يلع ىلاعت هللا صن دق ؛اضيأ رجاوزلا يف لاقو
 «هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو#
 هكلهأ ةبراحملاب هللا" زراب نمو «ةبراحملاب هللا زراب دقف مهم ادحاو وأ مهبس نمف ٠٠١[ :ةبوتلا]
 ضوخلا نع كاسمإلا بجو مهيلإ بيع ةفاضإك ءوسب ةباحصلا ركذذإ : ءاملعلا لاق مث نمو . هلذخو
 لب «تاركتملا رثاسك ةعاطتسالا بسح ىلع بلقلا مث ناسللا مث ديلاب هراكنإ بجيو لب .كلذ يف
 ال يباحصأ يف هللا هللا» :هلوقب كلذ نم ريذحتلا لكك يبنلا دكأ مث نمو ءاهحبقأو اهرشأ نم اذه
 مهاذآ نمو , مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو . مهبحأ يبحبف مهبحأ نمف ,يدعب اضرغ مهوذختت
 اورذحا يأ : يذمرتلا هاور «هذخأي نأ كشوأ هللا ىذآ نمو هللا ىذآ دقف يناذآ نمو .يناذآ دقف
 نمل لوقت اكو [ :نارمع لآ] «هسفن هللا مكرذحيو» : ىلاعت هلوق دح ىلع هباذعو هباقع يأ : هللا
 يتلا مهبقانمو مهلئاضف مظعأ لمأتو .اهرذحا يأ :رانلا رانلا : ةميظع ران يف عوقولا ىلع افرشم هارت
 .هل اضغب مهضغبو هل ةبحم مهتبحم لعج ثيح لَو اهب هون

 امنإو ولك هضغب ناونع مهضغبو «هتبحم ناونع مهبحف ءافرشو مهل ةلالج كلذب كيهانو
 «هتامم دعبو هتايح يف مالسإلا يف ةديمحلا مهراثآو ِقَي هعم مهريس ربدت نم ةباحصلا لئاضف فرعي
 ىتح هداهج قح هللا يف اودهاج دقف هلضفأو هلمكأو ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف
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 الو لصأ الو ةئس الو نآرق انيلإ لصو ام مهنم كلذ الولو . مالسإلا عئارش اورهظأو نيدلا اورشن

 هللا يبأيوإ» اهرون سايطنا ىلإ يدؤي مهيف نعطلا نأل ةلملا نم قرمي نأ داك دقف مهيف نعط نمف . عرف
 ىلاعت هللا ءانثل ناعذإلاو ةنينأمطلا مدع ىلإو [””7 :ةبوتلا] «نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ

 للي هللا لوسر نيبو اننيب طئاسولا مه ذإ هلوسر يفو ىلاعت هللا يف نعطلا ىلإو مهيلع ِدِكك هلوسرو
 دقو هربدت نمل رهاظ اذهو .هنع لوقنملاب ءارزإ لقانلاب ءارزإلاو « لصألا يف نعط طئاسولا يف نعطلاو

 . ةقدنزلاو لولغلاو قافنلا نم هتديقع تملس

 نمل هغلبو هحضوأو هب هلوسرو هللا رمأ امب ماق نم بح هلوسرو هللا بحأ نم ىلع بجاولاف
 .ه ا هلك كلذ ءابعأب نومئاقلا مه ةباحصلاو .هقوقح عيمج هادأو هذعب

 لفاح باتك يف اهب قلعتي امو اهتيفوتسا دقو ةريثك كلذ يف ثيداحألاو :ًاضيأ رجاوزلا يف لاقو
 لهأ نيطايشلا ناوخإل ةقرحملا قعاوصلا» هتيمس مث نمو .هلثم نظأ اميف بابلا اذه يف فنصي مل
 تيبلا لهأ ءانثو ةباحصلا نساحم نم هيف ام ىرتل تئش نإ هبلطاف «ةقدنزلاو لالضلاو عادتبالا

 مه امب مهيلع مهئارتفاو مهوقتو مهيذكو ةضفارلاو ةعيشلا حاضتفا نمو ,ناخيشلا اهيس الو مهيلع

 مالك نم بخت نأ تيأر دقو .رجاوزلا يف هترابع تهتناو ,نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر هنم نوئيرب
 كلذ نم دوصقملابو «ةيفاك ةلفاك مهنع بذلاو ةباحصلا لضفلو ةيفاش ةلماش المج قعاوصلا يف
 . ةيفاو

 بجي هنأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ هيلع عمجأ يذلا نأ ملعا : قعاوصلا باتك يف ىلاعت هللا همحر لاق
 دقف مهيلع ءانثلاو مهيف نعطلا نع فكلاو مهل ةلادعلا تابثإب ةباحصلا عيمج ةيكزت ملسم لك ىلع
 . هباتك نم تايآ يف مهيلع هناحبس هللا ىنثأ

 ةيريخلا مهل هللا تبثأف ١١١[ :نارمع لآ] « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك : ىلاعت هلوق |مهنم

 نم هيلع اووطنا امو هدابعب ملعأ ىلاعت هنأل كلذب مهل هللا ةداهش لداعي ءىش الو ممألا رئاس ىلع
 لك ىلع بجو ممألا ريخ مهنأب مهيف ىلاعت دهش اذإف « .ىلاعت هريغ كلذ ملعي ال لب .اهريغو تاريخلا

 ةيقح يف باترا نم نأ كش الو .هرابخأ يف ىلاعت هلل ايذكم ناك الإو هب ناميإلاو كلذ داقتعا دحأ
 .نيملسملا عامجإب رفاك ناك هب هلوسر وأ هللا ربخأ امم ءيش

 :ةرقبلا] «سانلا ىلع ءادهش اونوكتل أطسو ةمأ مكانلعج كلذكو» :ىلاعت هلوق اهنمو
 35 هللا لوسر ناسل ىلع باطخلا اذهم نوهفاشملا مه اهلبق يتلاو ةيآلا هذه يف ةباحصلاو ء[١ 5“

 .ةمايقلا موي ممألا ة ةيقب ىلع ءادهش اونوكيل ارايخنو الودع مهقلخ ىلاعت هنوك ىلإ رظناف .ةقيقح

 امك مهنم سفنأ ةتس وحن الإ مهيبن ةافو دعب اودترا نمب وأ لودع ريغب ىلاعت دهشتسي فيكف لئنيحو
 ءارتفالاو روزلاب مهدهشأو مهلهجأو مهقمحأ ام مهلذخو مهنعلو هللا مهحبق ,ةضفارلا هتمعز
 . ناتهبلاو

 مهيديأ نيب ىعسي مهرون هعم اونمآ نيذلاو يبنلا هللا يزخمي ال موي» :ىلاعت هلوق اهنمو

 اوتام نيذلا الإ مويلا كلذ يف هيزخ نم نمأي الو ءهيزخ نم هللا مهنمأف [8 : ميرحتلا] « مهخاميأبو
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 قئاقحو ناميإلا لامك ىلع مهتوم يف حيرص يزخلا نم مهنمأف ء« ضار مهنع هلوسرو هناحبس هللاو

 . لي هلوسر كلذكو مهنع ًايضار لزي مل ىلاعت هللا نأ يفو .ناسحاإلا

 حرصف [14 : حتفلا] #ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل# : : هلوق ابنمو

 نأل .رفكلا ىلع هتوم نكمي ال ىلاعت هنع يضر نمو ,ةثامعبرأ وحنو فلأ مهو كئلوأ نع هاضرب ىلاعت

 . مالسإلا ىلع هتوم ملع نم ىلع الإ ىلاعت هنم اضرلا عقي الف مالسإلا ىلع ةافولاب ةربعلا

 هذه نم الك نأ ملعف . هنع يضر هنأب ىلاعت هللا ربخي نأ نكمي الف رفكلا ىلع هتوم ملع نم امأو

 ذإ زيزعلا نآرقلل ىتح نودحاجلا نودحلملا كئلوأ .هارتفاو همعز ام در يف حيرص اهلبق لنمو ةيآلا

 نأو ءرايخ لودع مهنأو ممألا ريخ مهنأ هيف يذلا نأ تملع دقو ءهيف امب ناميإلا هب ناميإلا نم مزلي

 امب بذك نمو .نارقلا يف ل بذكم وهف مهيف كلذب قدصي مل نمف « مهنع يضر هنأو «مهَْخي ال هللا ْ

 .ًاقرام ًادحلم ًادحاج ًارفاك ناك ليوأتلا لمتحي ال امم هيف

 ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو# : ىلاعت هلوق اهنمو

 كعبتا نمو هللا كبسح يبنلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوقو ٠٠١[. :ةبوتلا] «هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 محلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل» :ىلاعت هلوقو [14 :لافنألا] «نينمؤملا نم
 رادلا اوءّوبت نيذلاو نوقداصلا مه كئلوأ هلوسرو هللا نورصنيو ًاناوضرو هللا نم الضف نوغتبي

 مهسفنأ ىلع نورثؤي اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناميإلاو

 نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو نوحلفملا مه كئلوأف هسفن حش قوي نمو ةصاصخ مهب ناك ولو
 فوؤر كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر

 نم مهيف نمط نم لالض ملعت تايألا هذه نم هب هللا مهفصو ام لماتف 1١ :رشحلا] « ميحر
 ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم» :ىلاعت هلوق اهنمو .هنم نوئيرب مه امب مهامرو ةعدتبملا

 رثأ نم مههوجو يف مهاهيس ًاناوضرو هللا نم ًالضف نوغتبي ًادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا

 لع ىوتساف ظلغتساف هرزآف هأطش جرخأ عرزك ليجنإلا يف مهلثمو ةاروتلا يف مهلثم كلذ دوجسلا
 ًارجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا هللا دعو رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي هقوس

 لوسر دمحم» : ىلاعت هلوق نإف ةيآلا هذه هيلع تلمتشا ام ميظع ىلإ رظناف . [18 حتفلا] «يظع
 نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه# : ىلاعت هلوق يف هب دوهشملل ةنيبم ةلمج [14 : حتفلا] 4 هللا

 ىنث مث .هلوسر ىلع ميظع ءانث اهيفف [7* :ةبوتلا] «اديهش هللاب ىفكو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا
 امك [19 : حتفلا] « مغيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو» :ىلاعت هلوقب هباحصأ ىلع ءانثلاب

 يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحيو مهبح موقب هللا يتأي فوسف# :ىلاعت لاق
 [ه 8 :ةدئاملا] « ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ مثال ةمول نوفاخي الو هللا ليبس

 ةلذلاو نينمؤملا لع فطعلاو ربلاو ةمحرلابو ءرافكلا ىلع ةظلغلاو ةدشلاب ىلاعت هللا مهفصوف
 هتمحرو هللا لضف يف ءاجرلا ةعسو صالخإلا عم لايعألا ةرثكب مهيلع ىنثأ مث .ممل عوضخلاو

 مههوجو يف ترهظ ةحلاصلا مهلارعأ نم هريغو صالخإلا كلذ راثآ نأبو .هناوضرو هلضف مهئاغتباب

 . مهيدهو مهتمس نسح هرب مهيلِإ رظن نم نإ ىتح

 ملل



 اوحتف نيذلا ةباحصلا اوأر اذإ اوناك ىراصنلا نأ ينغلب :هنع هللا يضر كلام لاق مث نمو
 ةيدمحملا ةمألا نإف .كلذ يف اوقدص دقو ءانغلب ايف نييراوحلا نم ريخ ءالؤل هللاو : اولاق ماشلا
 « مهلثم كلذ» :ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا لاق امك بتكلا يف امظعم مهركذ لزي مل ةباحصلا اصوصخ
 عرزك ليجنإلا يف» مهفصو يأ [14 : حتفلا] «مهلثمو ةاروتلا ينط مهفصو يأ [14 : حتفلا]
 «ظلغتساف» هاوقو هدش يأ [19 :حتفلا] «هرزآف» هخارف يأ [14 : حتفلا] «هأطش جرخأ
 هتوق مهبجعي يأ [14 : حتفلا] 4 عارزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف» لاطف بش يأ [14 : حتفلا]
 عرزلا عم ءطشلاك هعم مهف هورصنو هوديأو هورزآ ٍةَي دمحم باحصأ كلذكف هرظنم نسحو هظلغو
 رفكب هلوق هنع ةياور يف كلام مامإلا ذخأ ةيآلا هذه نمو .[19 : حتفلا] «رافكلا مهب ظيغيل»
 رفاك وهف ةباحصلا هظاغ نمو .مهنوظيغي ةباحصلا نأل لاق .ةباحصلا نوضغبي نيذلا ضفاورلا
 .مهرفكب هلوق يف امهنع هللا يضر يعفاشلا هقفاو مث نمو ,ةيآلا رهاظ هل دهشي نسح ذخأم وهو
 .ةريثك ةباحصلا لضف يف ثيداحألاو .ةمئألا نم ةعامج اضيأ هقفاوو

 ءانث فرش يأ ًافرش مهيفكيو .قعاوصلا ينعي : باتكلا اذه لوأ يف اهمظعم انمدق دقو : لاق
 ال مهعيمج مهدعو ىلاعت هنأو .مهنع هاضرو ءاهريغ ينو هانركذ امك تايآلا كلت يف مهيلع هللا
 .[19 : حتفلا] «اميظع ارجأو ةرفغم» ضيعبتلل ال سنجلا نايبل « مهنم# يف « نم ذإ .مهضعب

 : ماعنألا] «ميلعلا عيمسلا وهو هتاملكل لدبم ال» فلخي الو فلختي ال .قحو قداص هللا دعوو
 ١6[.

 ةريهشلا ةريثكلا ثيداحألا نمو انه تايآلا نم هانمدق ام عيمج نأ ملعف .ىلاعت هللا همحر :لاق
 نم دحأ ليدعت ىلإ هل هلوسرو هللا ليدعت عم مهنم دحأ جاتحي الو , مهليدعتب عطقلا يضتقي ةمدقملا يف
 نم اهيلع اوناك يتلا لاحلا تبجوأل هانركذ ام ءيش مهيف هلوسرو هللا نم دري ملول هنأ ىلع ,قلخلا
 ةوقو نيدلا يف ةحصانملاو دالوألاو ءابآلا لتقو لاومألاو جهملا لذبب مالسإلا ةرصنو داهجلاو ةرجملا
 بهذم اذه .مهدعب نم عيمج نم لضفأ مهنأو مهتهازنل داقتعالاو مهليدعتب عطقلا نيقيلاو ناميإلا
 تنفتلي الف اولضأو اولض نيذلا ةعدتبملا نم ذوذش الإ هيف فلاخي مو .هلوق دمتعي نمو ءالعلا ةفاك

 تيأر اذإ :ملسم خويش لجأ نم يزارلا ةعرز وبأ هرصع مامإ لاق دقو . مهيلع لوعي الو مهيلإ
 .قح ِهَو لوسرلا نأ كلذو «قيدنز هنأ ملعاف ِدلك هللا لوسر باحصأ نم ادحأ صقني لجرلا
 لاطبإ دارأ امنإ مهحّرج نمف «ةباحصلا هلك كلذ انيلإ ىدأ امنإو «قح هب ءاج امو ,قح نآرقلاو
 موقألا وه داسفلاو بذكلاو ةلالضلاو ةقدنزلاب هيلع مكحلاو قصلأ هب حرجلا نوكيف ةنسلاو باتكلا

 نم مكنم يوتسي ال» : ىلاعت لاق .اعطق ةنحلا لهأ نم مهلك ةباحصلا : مزح نبا لاقو .قحألاو
 هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ
 «نودعبم اهنع كئلوأ ىنسحلا انم مه تقبس نيذلا نإ :ىلاعت لاقو ٠١[ :ديدحلا] #ىنسحلا
 ةيآلاب نوبطاخملا مهغأل رانلا مهتم دحأ لخدي ال هنأو ةنجلا لهأ نم مهعيمج نأ تبثف ٠١[ : ءايبنألا]
 .ه | ةنجلا يهو .ىنسحلا مهنم لكل تتبثأ يتلا ىلوألا

 قل ريخ مهنأ نم فلخلاو فلسلا نم روهمجلا هيلع امل دهشي امو :رجح نبا مامإلا لاق مث
 ضني



 لوأ مهرثآمو ةباحصلا لئاضف نم هتمدق ام .نيبرقملاو ةكئالملا صاوخو نييبنلا دعب مهلضفأو هللا

 دحأ لثم قفنأ ًادحأ نأ ولف «يباحصأ اوبست الد نيحيحصلا ثيدح هنمو ,هعجارف ريثك رهو باتكلا

 يباحصأ» :لاق لكي هنأ امهريغو يدع نباو يمرادلا ىورو «هفيصن الو مهدحأ دم لثم غلب ام

 نيذلا مث يرق نورقلا ريخو هتحص ىلع قفتملا ربخلا اضيأ كلذ نمو «متيدتها متيدتقا مهأب موجنلاك

 دارملاو ,دوصقم فصو يف اوكرتشا براقتم دحاو نمز لهأ نرقلاو «مهنولي نيذلا مث مهنولي

 مزج امك يثيللا ةلثاو نب مراع ليفطلا وبأ مهنم تام نم رخآو «ةباحصلا ثيدحلا اذه يف هك هنرقب

 . حيحصلا ىلع ةئام ةنس هتوم ناكو ء«هحيحص يف ملسم هب

 ينبحأ نآرقلا بحأ نمو نآرقلا بحأ هللا بحأ نمو : ِهِيَك لاقو : رجح نبا مامإلا لاف مث

 يئابحأ يف ينوظفحا سانلا اهمأ اي» : ِديِلَت لاقو . يمليدلا هاور «يتبارفو يباحصأ بحأ ىنبحأ نمو

 . يعلخلا هاور «بهوي امم تسيل اهنإف مهنم دحأ ةملظمب هللا مكنبلاطي ال ياحصأو يراهصأو

 دقف مهضغبأ نمو ينبحأ دقف مهبحأ نم ,يدعب اضرغ مهوذختت ال يباحصأ يف هللا هللا» : ِيَت لاقو

ور «هذخأي نأ كشوي هللا ىذآ نمو هللا ىذآ دقف يناذآ نمو يناذآ دقف مهاذآ نمو ينضغبأ
 صلخملا ها

 مهبح يف بيغرتلاو ديكأتلا قيرط ىلع هباحصأب ةيصولا جرخم جرخ هلبق امو ثيدحلا اذهف ,يبهذلا

 ناك اذإ مهضغب نأل ,رفك مهضغبو ناميإ مهبح نأ ىلإ ةراشإ ًاضيأ هيفو . مهضعب نع بيهرتلاو

 ىلع لدي اذهو «هسفن نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي نلهربخل عازن الب أر فك ناك هلأضغب
 نم ةبحم نأ اضيأ هيفو لك هيلع عقاو مهاذأ نأك ىتح هسفن ةلزنم مهلزنأ ثيح نم هنم مهبرق لاك

 ةمالع ِدَيِلكَي هتبحم نأ اى لكي هللا لوسر ةبحم ىلع ةمالع مهنع هللا يضر هباحصأو هلآك ب يبنلا هبحأ

 ضعغب ىلع ةمالع مهبسو مهضغبأ نم ضغبو مهاداع نم ةوادع كلذكو «ىلاعت هللا ةيحم ىلع

 نمف .هبسو ىلاعت هللا ضغب ىلع ةمالع هبسو هتوادعو لي هضغبو .هبسو هتوادعو َِِب هللا لوسر

 مويلاو هللاب نونمؤي ًاموق دجت الط :ىلاعت هللا لاق . ضغبي نم ضغبأو بحي نم بحأ ًائيش بحأ

 نم هباحصأو هتايرذو هجاوزأو دلي هلآ ينعأ :كئلوأ بحف «هلوسرو هللا داح نم نوداوي رخآلا

 مايقلاو مهربو مهريقوت مهتبحم نمو ,«تاكلهملا تاقبوملا نم مهضغبو ,«تانيعتملا تابجاولا

 هيف لقعلل سيل ام مهلاوقأب لمعلاو مهقالخأو مهبادآو مهتنس ىلع يئثملاب مهب ءادتقالاو مهقوقحب

 هللا ىنثأ دقف ءميظعتلا دصق ىلع ةليمجلا مهفاصوأب اوركذي نأب هنسحو مهيلع ءانثلا ديزمو لاجم

 .ه ا ءانثلا بجاو وهف هيلع ىنثأ نمو ديجملا هباتك نم ةريثك تايآ يف مهيلع

 فالدتخالا نم مهنيب عقو يأ :رجش امع كاسمإلا بجي اميو :ًاضيأ قعاوصلا يف لاقو

 يف نيحداقلا نيعدتبملاو ةعيشلا لالضو ضفاورلا ةلهج اميس نيخرؤملا رابخأ نع ًاحفص بارطضالاو

 نم ائيش عمس نم لك ىلع ًاضيأ بجاولاو ءاوكسمأف يباحصأ ركذ اذإ» : كي لاق دقف .مهنم دحأ

 نأ دب ال لب ء« صخش نم هعامس وأ باتك يف هتيؤر درجمب مهنم دحأ ىلإ هبسني الو هيف تبثتي نأ كلذ

 ؛هداريإ لوطي امن مهرثآم نم دودعمو مهبقانم يف روهشم وه امك كلذل لهأ مه ذإ «جراخملا بوصأو
 نإف مهيف نعطلاو مهبس امأو .تاليوأتو لماحم هلف تابراحملاو تاعزانملا نم مهنيب عقو ام امأو
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 نإو ءارفاك ناك هنع هللا ىضر اهيبأ ةبحص راكنإ وأ اهنع هللا ىضر ةشئاع فذقك ًايعطق ٌاليلد فلاخ

 ْ . .ًاقسفو ةعدب ناك كلذ فالخب ناك

 ملف .«بورحلا نم |مههنع هللا يضر يلعو ةيواعم نيب ىرج ام نأ ةعامجلاو ةّئنسلا لهأ داقتعا نمو

 ةنتفلا جبت ملف رم امك هنع هللا يضر لعل اهتيقح ىلع عامجإلل ةفالخلا يف لعل ةيواعم ةعزانم نكي

 ةيواعم نوكل مهيلإ نامثع ةلتق ميلست يلع نم اوبلط هعم نمو ةيواعم نأ ببسب تجاه امنإو ءاهببسب

 ركسعب مهطالتخاو مهرئاشع ةرثك عم روفلا ىلع مهيلإ مهميلست نأ هنم انظ لع عنتماف ءهمع نبا

 يف يهو اميس .مالسإلا لهأ ةملك ماظتنا اهب يتلا ةفالخلا رمأ يف لزلزتو بارطضالا ىلإ يدؤي يلع

 خسري نأ ىلإ بوصأ مهميلست ريخأت نأ هنع هللا يضر يلع ىأرف ءاهيف رمألا مكحتسي مل اهئادتبا
 ةملك قافتاو اهلمش ماظننا هل متيو اههجو ىلع اهيف رومألا نم نكمتلا ققحتيو ةفالخلا يف همدق

 مزع هتلتق ضعب نأ كلذل لديو .مهيلإ مهملسيو ادحاوف ادحاو مهطقتلي كلذ دعب مث ,نيملسملا

 لع اوؤلامت'نيذلاف اضيأو . نامثع ةلتق هنع جرخي نأب لمجلا موي ىدان امل هتلتاقمو لع ىلع جورخلا ىلع

 نم عمجو .ةثاهسمخ ليقو فلأ ليقو .ةثارعبس ليق رصم لهأ نم عمج ةريثك اعومج اوناك ناهثع لتق

 وحن مهرئاشعو مه مهنأ درو لب ىرج ام مهنم ىرجو ةنيدملا اومدق مهريغو ةرصبلا نم عمجو ةفوكلا
 مث «تفرع امك هرذعتل مهميلست نع فكلا ىلع هنع هللا يضر لعل لماحلاوه اذهف .فالآ ةرشع نم

 نب نسحلاو ربنملا ىلع ِدكَي هللا لوسر تيأر» :لاق هنع هللا يضر ةركب يبأ نع يراخبلا ثيدح ركذ

 حلصي نأ هللا لعلو ديس اذه ينبا نإ :لوقيو ىرخأ هيلعو ةرم سانلا ىلع لبقيوهو «هبنج ىلإ ىلع

 ىلع هنع هللا يضر يلع ةافو دعب ةيواعمل اهملسف كلذ لصح دقو «نيملسملا نم نيتميظع نيتثف نيب هب

 فصو يف نسحلا ةئفب مهاواسو نيملسملا هتثف لكك ينلا ىمس دقو .ةيواعم اهب هل ماق طورش

 مهنأو «مالسإلا نع بورحلا كلتب اوجرخي مل مهنأو نيقيرفلل مالسإلا ةمرح ءاقب ىلع لدف «مالسإلا
 يعطق ريغ اليوأت لوأتم ايهنم الك نأ نم هانررق امل امهدحأ قحلي صقن الو قسف الف ءاوس دح ىلع هيف

 هب رذعي ليوأت نع ردص امنإ هنأل هعم قسف ال يغب هنكل ةيغابلا ىه تناك نإو ةيواعم ةئفو «نالطبلا

 ةباحصلا لضف يف ةريثك ثيداحأ روكذملا هباتك يف ركذو «قعاوصلا» يف رجح نبا مالك ىهتنا هباحصأ

 ةريثك ثيداحأ كلذ يف لقنو «ماركلا تيبلا لآ لضف ىلع مالكلا طسبو «نيدشارلا ءافلخلا ايس الو

 يف سفنلا لاطأو «ةريثك ةبوجأب اهبنع باجأو ءاهيلع لوعي الو اهيلإ تفتلي ال ضفاورلل ًاهبش ركذو

 نم لكل لوصحلا لهسو عوبطم وهف هعجاريلف ءاش نمف ءروكذملا هباتك نم سماخلا لصفلا كلذ
 . هدارأ

 يناقللا ناهربلا

 : هلوق دنع ديرملا ةياده ىمسملا ديحوتلا ةرهوج هتديصق ىلع هحرش يف ىلاعت هللا همحر لاق

 عبت نمل عباتف يعباتف عتمتساف نورقلا ريخ هبحصو

 ًاليلق ولو هوبحصو هب اونمآ نيذلا مهو «مالسلاو ةالصلا هيلع هباحصأ نأ هداقتعا بجي اممو
 ثيدحك ًاداحآ اهليصافت ناك نإو رتاوتلا غلبم ةغلابلا ثيداحألل نورقلا عيمج نم مهريغ نم لضفأ

 ١4 م/قحلا دهاوش نضل



 يسفن يذلاوف يباحصأ اوبست الد : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نم حيحصلا

 هفيصن الو مهدحأ دم كردأ ام ًابهذ دحأ لثم» ةياور يفو ءأبهذ دحأ ءلم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب
 هللا يضر دقل» :نآرقلا ينو «نيلسرملاو نييبنلا ىوس نيملاعلا ىلع باحصأ راتخا هللا نا» ثيدحكو

 «راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» :ًاضيأ هيفو .ةيآلا ١8[ : حتفلا] «نينمؤملا نع

 نع رصق نم هريغ نم لضفأ هتيار تحت لتق وأ هعم لتاقو مهن ِِئكَو همزال نمو «ةيآلا [4 : لافنألا]

 الصاح ةبحصلا فرش ناك نإو دعب ىلع هآر وأ ًادهشم هعم دهشي ملوأ همزالي مل نمك ةبترلا كلت
 مهلاومأب اوقدصتو اوربصو اودهاجو اورصنو اووآ مهنأ امل باوثلا ةيرثكأ ةيلضفألاب دارملاو عيمجلل

 : هتبحم يف ةبغر ىلاعتو هناحبس هلل سوفنلا اوعابو ةقاف ىلع

 هفالخلاك لضفلا يف مهرمأو ةفالخلا ىلو نم مهريخو

 نامثعو رمعو ركب وبأ :ةعبرألا ءافلخلا مهنع هللا يضر ةباحصلا لضفأ نأ هداقتعا بجي امتو

 انباحصأ : يديرتاملا روصنموبأ لاق . ةفالخلا يف مهبيترت ىلع لضفلا يف مهو ,مهنع هللا يضر لو
 لهأ مث ردب لعنأ مث ةرشعلا مامت مث روكذملا بيترتلا ىلع ةعبرألا ءافلخلا مهلضفأ نأ ىلع نوعمجم

 نولوألا نوقباسلا كلذكو راصنألا نم تابقعلا لهأ ةيزم هل نممو .ناوضرلا ةعيب لهأ مث دحأ

 اهيف قيسألاف .ةفالخلا ف مهتوافت بسح ىلع لضفلا يف مهتوافت يف ةعبرألا ءافلخلا نأشف .ها

 روصنم يبأو يرعشألا نسحلا يأ : مهيمامإو ةئسلا لهأ دنع كلذك ثلاثلاف يناثلا مث الضف مهرثكا

 نم حصألا ىلع لع هيلي مث نامثع هيلي مث رمع هيلي مث ركبوبأ ءايبنألا دعب مهنم لضفألاف . يديرتاملا
 رهاظلاو . فلسلاو فلخلا اندجو اذه ىلع :دعسلا لاق «هيلإ كلام مامإلا عجرو هيلع نامثع ميدقت
 دنع ام وه لضفلا ةقيقح :يلازغلا لوقل عبات هيف وهو هب اومكح امل كلذ ىلع ليلد مهل نكي ملول هنأ

 الو ( ةريثك رابخأ يف مهيلع ءانثلا درو دقو ديلي هللا لوسر الإ هيلع علطي اال امم كلذو : ىلاعت هللا

 . مهمهف الولف .لاوحألا نئارقب ليزنتلاو يحولل نودهاشملا الإ هيف بيترتلاو لضفلا قئاقد كردي

 .ه | فراص قحلا نع مهفرصي الو مئال ةمول هللا يف مهذخأت ال اوناك ذإ كلذك رمألا اوبتر امل كلذ

 ةمألا ءالعو ةلملا ءايظع روهمج نأ ًالامجإ انل لدي «دصاقملا حرش» يف ًاضيأ دعسلا لوق هوحنو : :تلق

 ًاليصفتو ؛هيلع اوقبطأ امل تارامأو لئالدب هوفرعي ملول مهنأب يضقي مهب نظلا نسحو كلذ ىلع اوقبطأ
 رئاسل لضفلا لومش ةحص ىفخي الو «ىلاعت هللا همحر اهدرسو .تارامألاو رثألاو ةئسلاو باتكلا

 : ملعأ هللاو امهنمو امل ةبحمو هلوسرو هللا نم برقو يأر نسحو ةعاجشو ملع نم : هبابسأ

 هرشعسلا مامت تس مبهتدع هررب مارك موق مهيلي

 ناوضرلاةعيبف دحأ لهأف ناشلا ميظعلا ردب لهأف

 لهأ لضفأو ,دحأ لهأ ةيبيدحلا لهأ لضفأو «ةيبيدحلا لهأ ةباحصلا لضفأ : مهضعب لاقو

 ركب وبأ ةعبرألا لضفأو «ةعبرألا ءافلخلا ةرشعلا لضفأو «ةرشعلا ردب لهأ لضفأو .ردب لهأ دحأ

 : نيعمجأ مهنع هللا يضر

  دكسحملا ءاد بنتجاو هيف تضخ نإ درو يذلا رجاشتلا كلوأو
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 تابراحمو تاعزانم مهنيب تناكف .نيعمجأ نورقلا ريخ مهنأب نيمركملا باحصألا ىلع مكح امل

 هدورو توبث دعب ليوأتلا بجاو هنأب كلذ نع باجأ . قيسفتلا نع رصقت مل مهريغ نيب تناك ول

 ساندألا نم ءيش ىلع لمتشت مل سابعلا عم يلع ةلواقمف .ادودرم ناك الإو ديناسألا حيحص لصتمب

 سوؤر ىلع هعياب ركب وبأ هبتعأ امل مث .هيلع ابتع تناك امنإو ءركب يبأ ةعيابم نع ىلع فوقوو
 هنكمي ملف هناعأو هرصن دقو داسفلا ديازت ةيشخل نامثع ةلتق نم صاصتقالا نع هفوقوو .داهشألا

 يف دلقمو دهتحم نيب ام مهعبت نمو ةحلطو ريبزلاو ةشئاعو ةيواعم ناكو ,نمحرلا ىلع الكوت نامثع
 هللا يضر يلع كلذ عيمج يف بيصملا نأ قحلا لهأ هيلع قفتا يذلاو :دعسلا لاق . يلع ةبراحم زاوج

 مل تاعزانملاو تامصاخملا نم اهريغو بورحلا كلت يف نولوأتم لودع مهلك مهنأ قيقحتلاو .هنع

 امك داهتجالا لحم نم لئاسم يف اوفلتخا نودهتحم مه ذإ مهتلادع نع مهنم ًادحأ اهنم ءيش جرخي
 .ه ا مهنم دحأ صقن كلذ نم مزلي الو .اهريغو ءامدلا نم لئاسم يف مهدعب نودهتجملا فلتخي

 ةيواعم ءىطخملاو ,هنع هللا يضر يلع ةنسلا لهأ دنع بيصملا نأ ملعاو :يلازغلا لاق

 يف ءىطخملاف دحاو بيصملا انلق نإو . لاكشإ الف بيصم عورفلا يف دهتجم لك انلق نإف . هباحصأو

 اياضقلا نأ بورحلا كلت ببسو .روزوم ريغ روجأم هنع ريصقتلا ءاقتنا عم عورفلا يف داهتجالا

 نأ داهتجالاب مهل رهظ مسق : ماسقأ ةثالث اوراصو مهداهتجا فلتخا اههابتشا ةدشلف ةهبتشم تناك

 كلذ اولعفف هودقتعا |مهيف هيلع يغابلا لاتقو هترصن مهيلع بجوف غاب هفلاخم نأو فرطلا اذه يف قحلا

 هسكع مسقو .هداقتعا يف ةاغبلا لاتق يف لداعلا مامإلا ةدعاسم نع رخأتلا هتفص هذه نمل لحي نكي مو

 نيفرطلا دحأ حجرت مهل رهظي ملف اهيف اوريحتو ةيضقلا مهيلع تهبتشا ثلاث مسقو .ءاوسب ءاوس
 ىتح ملسم لاتق ىلع مادقإلا لحي ال هنأل .مهقح يف بجاولا وه لازتعالا اذه ناكو نيقيرفلا اولزتعاف

 . هقاقحتسا رهظي

 ىلع عامجإلا يف هب دتعي نمو قحلا لهأ قفتا اذهو ,نوروجأم نوروذعم مهلكف ةلمجلابو

 |معو نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا لاوحأ نع ثحبلاو ,مهتلادع ققحتو مهتاياورو مهتداهش لوبق
 عفتني ام سيلو ةيمالسإلا دعاوقلا نم الو ةينيدلا دئاقعلا نم سيل ةفلاخملاو ةقفاوملا نم مهنيب ىرج

 نع ليوأتلا نع نيرصاقلل انوص مهبتك يف افتن اهنم موقلا ركذامنإو .نيقيلاب رضأ امبر لب ءايندلا يف هب

 نيبصعتملا ىلع درلل وأ ميلعتلل حابي امنإ كلذ يف ضوخلاو ءاهتاياورو ةضفارلا تاياكح رهاوظ داقتعا
 هلاق امك ليوأتلاب مهلهج طرفل ماوعلل كلذ لحي الف راثآلا كلت ىلع لمتشت بتك سيردتل وأ

 .راصتخاب يناقللا مامإلا مالك ىهتنا .نوققحملا

 يديبزلا ىضترم ديسلا

 دوجوب نييديزلاو لع ىلع صنلا دوجوب ضفاورلا لوق : ءايحإلا حرش يف ىلاعت هللا همحر لاق
 جتحاو كلذ هيلع صوصنملا ىعدال اتباث ناك ول هنأل «لطاب اههنع هللا يضر سابعلا ىلع صنلا

 ال هنأ ملع هريغ ىلإ رمألا ضيوفت دنع جاجتحالا هنعوري مولو .هنم كلذ لبقي مل نم مصاخو صنلاب

 اومعز ثيح مومعلا ىلع ةباحصلا ىلع نينعاط اوراص صنلا نم اوعدا امل مهنألو ءدحأ ىلع صن

 و



 صوصنملا ريغ ىلإ رمألا وضوفو كلذ ىلع اورمتساو ,هصن ةفلاخت ىلع كك هللا لوسر دعب اوقفتا مهنأ
 اونوكيل اطسو ةمأ مهلعج ةمأ ريخ مهنوكب مهفصو هللا نأ عم قحملا اولذخو لطبملا اوناعأو هيلع
 ركب ابأ اعياب امهنأ رهتشا هنإف صوصخملا ىلع امهنع هللا يضر سابعلاو شلع ىلعو سانلا ىلع ءادهش
 هنع هللا يضر ًايلع نأ معز نمو ءًاملاظ ايصاع ركبوبأ ناكل ًاتباث امل قحلا ناك ولو أرهج هنع هللا ايضر

 دقف الطبم ًايغاب رصنو ايصاع ًاماظ عبتاو هقح كرت هعباتم ةرثكو هتريشع زعو هلامكو هملعو هلاح ةوق عم

 مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دعوب ةقثلا مدعو ىلاعت هللا ىلع لكوتلا ةلقو فعضلاو نبجلاب هفصو

 موسوم .هل بصعتلاو نيدلا يف ةبالصلاب فوصوم وهو فيك ,كلذب هيلع صانلا رمآلا هيلإ ضوفملا
 ةلواصملا نداعم يف رفظلاب هل دوهشم ةميرصلا ةوقو ةميكشلا ةدشو شاأجلا ةطابرو ةلاسبلاو ةعاجشلاب
 باتك يف لئاقلا وهو ,ناعجشلا نم نيفورعملاو ناسرفلا نم نيروهشملا ىلع ةلتاقملاو ةزرابملا نكامأو
 ايانملا ضايخ اهيلإ تضخل كك دمحأ ةقيقح نع برعلا تدترا ول : فينح نب نامثع هلماع ىلإ
 ناك ولف ,نيمكاحلا ريخ وهو :مهنيبو ينيب هللا مكحي يِتح ماظعلا ضريو ماها ضقي ًابرض مهتبرضلو

 طرتخا لب هريغل داقنا امل امهريغل قح ال هنأ فرعو ًاصن سابعلا همع يف وأ هيف لكك يبنلا نم فرع

 لو قتلا ريغ لع دحأل دقني لو ناوفلاو للاب سضري هلو همع قحوأ هقح بلدو ةكرملا ساو هفيس

 ملو هديلقتب هدعب رمألا ىلوت نم ًاضيأ دعاسي مو ِعِكَي هللا لوسر ةفالخب هبطاخي و هرومأ يف هعيابي

 رهش امى لكي هللا لوسر صن نع ضارعأإإلاب ىلاعت هلل صاعو هقح هبصغل هيلع ملاظ وهو هتنبا هجوزي
 . ىندأ هنامزو برقأ ل هللا لوسر دهع ناك ذإ ىلوأو قحأ رمألا لوأ يف ناك لب هتفالخ تقو هفيس
 مع نبا 6 هللا لوسر مع عياب سانلا لوقي ىتح كعيابأ كدي ددما : لعل لاق سابعلا نأ يور دقو
 راصنألاو:ركب يبأ ةمامإب نييضار انوكي مل نايفسوبأو ريبزلاو .نانثا كيلع فلتخم الف ِةِلكَي هللا لوسر

 امنإ هنأ لد هقح بلطي ملو هفيس درجي مل ثيحو ءريمأ مكنموريمأ انم : اولاق ثيح هتفالخ نيهراك اوناك

 الالدتسا امإ ركب يبأ ةفالخ ىلع تعمتجا ةباحصلا نكلو هريغل الو هل صن ال هنأ ملع هنأل كلذ لعفي

 ناكرأ مظعأ نم يهو «سانلاب . لصيلف ركب ابأ اورم» : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف .ةالصلا رمأب

 كيضر هنع هللا يضر رمع لاق اذههلو . مهنم ةفالخلاب ىلوأ هنأ ىلع اذه اولدتساف .نيدلا

 عست ةئس سانلا جحي نأب هرمأ كَ هنإف . جحلا رمأو ءانايندل كاضرن الفأ اننيد رمأل كك هللا لوسر
 عمجف لَك هيفص يعبتمو هبيبح ةمأل رظن هؤانث لج ريبخلا فيطللا نألو . لغشل هسفنب هتمافإ نيح

 ساحل ةطابرو ةبالصلاو ةنايدلاو ملعلاب فوصوم عاجش يشرق ةفالخ ىلع مهءارأو ةنتشملا مهءاوهأ

 رومأ ة ةيوستو ةماعلا ةسايس ةفرعمو ايارسلا ٍذيفنتو شوييجلا ةئيهتب مايقلاو بورحلا ريبادتب ملعلاو

 ًأشاج تاململا دنع مهطبرأو اريبدت مهبوصأو القع مهرفوأو ايلع مهرزغأو الضف رثكأ وه لب «ةيعرلا
 اعفن قلخلا ىلع مهدوعأو ة ةريرس مهرهطأو ةبيقن مهنميأو الاكنأو اراكنإ هللا ودع ىلع مهدشأو

 ىوتحا ام لذبب مهحمسأو افك مهدوجأو اضرع حئابقلا نع مهنوصأو سفن شحاوفلا نع مهقلطأو
 ديسلا مالك ىهتنا . اعطق ملعلل ةبجوم ةجح عامجإلاو .ةغلابم هللا تاذ يف مهلجأو أدي لاملا نم
 . ىلاعت هللا همحر ىضترم

 دقو مهنع هللا يضر ةعامجلاو ةئسلا لهأ ةعبرألا بهاذملا ةمئأ مالك نم انه هلقن تدرأ ام اذه
 لضفب قلعتت «دبؤملا فرشلا» يباتك رخآ يف اهتركذ ةمهم دئاوفب كلذ ززعأ نأ ةدئافلا مات نم تيأر

 ارنفب



 . ةليلق تادايز عم هيف يلوق يهو .باوصلاو قحلا وه امهتبحم نيب عمجلا نأ نايبو باحصألاو لآلا
 بح نيب نيعماجلا ةنسلا لهأ بهذم دييأت يف ةيوق ةجحو فيرش ىنعم رصاقلا ينهذل رهظ دق
 نم تبث ام عيمج نأ كلذو «لالضلاو ضفرلا لهأ نم مهنيب نيقرفملا بهذم فييزتو لآلاو ةباحصلا
 هولان ام ىلع ةدايز ةوبنلا تيب لهأ لئاضف نم ةقيقحا ين ره مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لضن

 يبن ةباحص ال لَو مظعألا مهدج ةباحص مهنإف ٠ .لضفلا نم ةلاسرلا بحاص ة ةرضح ىلإ مهب
 نأ الإ هباسلو هضحن ليج فصو لك نم نيزئاح ءالبن الضف مهسفنأ يف اوناك نإو مهو 0

 لمع اييزاوي ال يتلا ةفيرشلا ةبحصلا كلتب مهزوفل يه امنإ ةمألا نم مهاوس نم ىلع مهتيلضفأ
 ام لكب ِهِكك هل مهئادف نع ًالضف رارسألاو راونألا سابتقا نم اهمزلي امو دهتجم داهتجا الو لماع
 ايانملا مهتطلاخمو بورحخلا رامغ يف همامأ مهنم ريثك ضوخو ,.دلاوو دلوو لامو سفن نم هيلع اوردق
 وه نم مهدعب نمف نيعباتلا يف دجن انإف الإو ,نيملاعلا يف همالعأ تقفخو نيبملا هللا نيد رهظ ىتح

 ٍلطت مل نيذلا ةباحصلا راغص ضعب نم ادالجو ًاناعطو اداهجو ًابرح رثكأو دهزأو عروأو دبعأو ملعأ
 الضف مهلقأف اذه عمو .ةرفظملا هتاوزغو ةفيرشلا هنطاوم نم اريثك هومزالي ملو يك هل مهتبحص
 .ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نمف نيعباتلا لضفأ نم لضفأ

 ام عيمج اذكو .مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا لضف هنع عرفت يذلا لصألا وه و هنأ صخلتف

 نم هب اوفصتا ام ىلع ةدايز ماركلا ةباحصلا لئاضف نم بسحي ًاضيأ وه لضفلا نم تيبلا لهأل تبث

 يف مهجزو كرشلا تاملظ نم مهذقنتسا يذلا مهيبن ةيرذ مهنإف ؛ دلي أ مهتبحصب رخفلاو لضفلا

 امكف .هضعب ِِللَي هتيرذو.ةيدبألا ةداعسلاو ةيويندلا ةدايسلا نم هببسب هب اوزاف امب اوزافو ديحوتلا راونأ
 هلضف نع عرفتموه يذلا هباحصأ لضف يف ةدايزوه مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وهو لكلا لضف نأ
 لصأ نأ تملع دقف لكك هلضف نع عرف مهلضف نإف .ةرهاطلا ةيرذلا مهو هضعب كلذكف
 امههمف ءدحاو لصأ نع ناعرف امهو كي هللا لوسر وه ةباحصلا لضفو ةيرذلا لضف نيلضفلا
 مهضعب ءالوب |منيب قرف نم ىلع هللا ةنعلف رخآلا ىلإ ىدعتي نأو دب ال مذوأ حدم نم امهدحأل لصح
 هءالو مزتلا نلو هلوسرو هللا ودع ناكو رخآلا ءالو هعفني ' امهدحأ ىداع نم نإف .ضعبلا ةاداعمو

 .اضيأ

 دبع نب ماشه ىلع جرخ نيح اهبنع هللا يضر نيدباعلا نيز يلع نب ديز انديس ىلإ رظناو
 رمعو ركب يبأ نيخيشلا نم أربتي نأ هنم اوبلطو ةفوكلا لهأ نم ريثك سان ٍذئتقو هعياب دقف .كلملا
 نم ةضفار اومسف ةضفارلا متنأف اوبهذا لاقف .كضفرن اذإ اولاقف ءامهالوتأ لب الك لاقف .هورصنيل
 ريغ ةيديزلا اومسف هعم اولتاقو مهلبقف امهنم أربتي نمم أربتنو اهالوتن نحن اولاقو ةفئاط تءاجو «ذئنيح
 ةداعس دارأ نمف .طقف مسالا مهيلع يقبو ديز بهذم نع اوجرخ فلخ مهدعب نم فلخ مهن أ

 .فلخلاو فلسلا ننس نع دئاح ريغ يعرشلا قيرطلا كلذ يف ًامزتلم نيفرطلا ةبحمب هيلعف نيرادلا
 الو نيريغم الو نيلدبم ريغ كلذ ىلع هللا انتامأ .ةيفينلا لما ةادهو ةينسلا ةنسلا لهأ بهذم وهو

 نينوتفم الو نينتاف

 لصألا نع مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاو تيبلا لهأ نيعرفلا نيذه كعيرفت تلق نإف

 شفت



 ماركلا ةباحصلا ىلع ةرهاطلا ةيرذلا ليضفتب رعشي اهتركذ يتلا ةفصلاب ِْلُي يبنلا وهو دحاولا
 ١غ . عيمجلا ىلع هللا ناوضر

 هيف هبتشي ال امم اذهو «ةيثيح لك نم ال ِخلي هتيرذ مهنإ ثيح نم كلذك وهو .معن تلق
 هليضفتل عجري كلذ نإف .قالطإلا ىلع نيملاعلا لضفأ ةيثيحلا هذه نم ةرهاطلا ةيرذلا نإف ,لقاع
 هيلع مهدج :كلوق ةلزنمب وهو .ةفاك قلخلا لضفأ هنأب نمؤم كش الو .مالسلاو ةالصلا هيلع
 هريغو يكبسلا مامإلا لاق انه نمو ؟نمؤم اذه يف باتري لهو .دج لك نم لضفأ مالسلاو ةالصلا
 اهوفصو مهارت تنأف ادحأ ِةِلك هللا لوسر ةعضب: ىلع لضفن ال :ابنع هللا يضر ةمطاف قح يف
 يلع ةجوز ىلع لضفن ال اولوقي لو ةشئاعو ميرمو ةجيدخ اهمأ ىلع ليضفتلا ةيعاد يه ىتلا ةيعضبلاب
 دالوأو ب هتانبو هدالوأ رئاس يف دوجوم ىنعملا اذهو ,ةفيرشلا اهفاصوأ نم كلذريغوأ نينسحلا مأوأ
 عيمج ىلع ةمطاف ةيلضفأب حرصو سانلا لضفأ ةيثيح لا كلت نم مهف و هنم ةيصوصخ ةمطاف
 نإف :لاق ةيعضبلا ةيثيحب يوانملا هديقو .يمقلعلا سمشلا امهادع نمف .نيخيشلا ةباحصلا
 هبن اذهلو .مالسإلا رانم عفرو ملعلاو ةفرعملا ثيح نم اهنم لضفأ ةعبرألا ءافلخلا لب نيخيشلا
 لكشي ال : هلوقب مهاوس نم ىلع ةعبرألا ءافلخلا ةيلضفأ ركذ دعب «ةرهوجلا حرشو يف يناقللا ةمالعلا
 ةيعضبلا ثيح نم امأو ينعي .ةمركملا ةيعضبلا ثيح نم ال هنأل ,ةفيرشلا ةيردلاب روكذملا مكحلا
 يبهولا لضفلا نم هللا مهوخ امو ةوبنلا تيب لهأ ةلزنم فرعاو كلذ ملعاف .لضفأ ةيرذلاف
 : هنع هللا يضر يبرعلا نب نيدلا ييحم يديس هنظأو رعاشلا لاق . يبرقلا فرشلا نم هب مهصتخاو

 ىوقألا ببسلاب هارخأ يف كلمت اصل دولا مهافصأ نم موقلامه

 ىوقت مهدوو دو مهتعاطو ىده مهبطحو صضرف مهتالاوم

 ,ةبوبحملا مهتئسل عابتا عم تناك ام يه ةحودمملا ةربتعملا ةبحملا نأ ملعاو : فاعسإلا يف لاق
 ديفت ال ةّئسلل مهتبناجم عم مهتبحم نم ةضفارلاو ةعيشلا همعزت اك مهتنسل عابتا ريغ نم مهتبحم درجم ذإ
 يف ةبحم تسيل هذه نأ ىلع ةرخآلاو ايندلا يف اباذعو الابو هيلع نوكت لب ريخلا نم ائيش اهيعدم
 اهتايضرمو سفنلا تابوبحم ىلع هتايضرمو هتابوبحم راثيإو بوبحملا ىلإ ليملا ةبحملا ةقيقح ذإ ,ةقيقحلا
 يأ :رمعو ركب بأ ضغبو يبح عمتجي ال : ههجو هللا مرك ىلع لاق مث نمو ىيادآو هقالخأب بدأتلاو

 ةنحلا يف كتعيشو تنأ امأ نسحلا ابأ اي» اعوفرم ينطقرادلا جرخأو . ناعمتجي ال امهو نادض اهبنأل
 ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك هنم نوقرمي هنوظفلي مث مالسإلا نورغصي كنوبحي مهنأ نومعزي اموق نإو
 ثيدحلا اذهلو :ينطقرادلا لاق «نوكرشم مهنإف مهلتاقف مهتكردأ اذإف .ةضفارلا مهل لاقي زبن مهل
 نوكيف .ةعيشلا ةالغ دارأ ةضفارلاو ةعيشلا هلوقو .نابصلل فاعسإلا مالك ه ا ةريثك تاقرط اندنع
 ةبحم نم مهتئس اوقرافي مل نيذلا مهتعيش امأ ريسفت فطع وأ فدارم فطع مهيلع ةضفارلا فطع
 مهانع نيذلا مهو راع لك نم نوؤرملا رايخألا موقلا مهف لضفلا 2 مهزانم ةفرعمو ةباحصلا
 نب يلع نب ىسوم مامإإلا لاق (ةنحلا يف كتعيشو تنأ امأ نسحلا ابأ اي» : هلوقب ملكك هللا لوسر
 يلع باحصأك انلمع لمعو هللا عاطأ نم انتعيش امنإ :هدج نع هيبأ نع الضاف ناكو يلع نب نيسحلا

 مم:



 لمجلا ةعقوك هعئاقو ميمج يف بورحلا تارمغ هعم ضاخو هرصن نم عيمجو هتفالخ ةدم هنع هللا يضر

 يف بيصملا وه ههجو مركو هنع هللا يضر هنإف ,ناوضرلا هيلع نامثع ةلتق ادع ام ناوربنلاو نيفصو
 لهأ مهنم نيذلا جاروخلا ادع ام قحلا بلط يف مهداهتجال ىده ىلع لكلاو ءىطخم هريغو ءاهعيمج
 ريثك رفكو ميكحتلاب هنع هللا يضر هرفك هللا ذاعم نودقتعي اوناك نمهنآل ,ةرجف ةرفك مهنإف ناوربنلا

 يربطلاك ءاملعلا رثكأ هيلإ بهذ جراوخلا ريفكتو .كلذب اوضر نيذلا نيملسملاو ةباحصلا نم
 .اهففلا نم ةعامجو يعفاشلا بهذم ناك نإو ءافشلا حرش يف يجافخلا باهشلا هركذ ابك يكبسلاو

 يف يوونلا هاكح اى ةيباطخلا الإ ةلبقلا لهأ نم ادحأ رفكأ ال : هنع هللا يضر هلوقل ,مهريفكت مدع
 ةلضفملا مهل لاقي ةعيشلا نم ةفئاط كانهو .ًاضيأ ءافشلا حرش يف باهشلا كلذ ركذ .ةضورلا

 ان فارتعالاو مهلدعو مهلضف داقتعا عم ةباحصلا رئاس ىلع ههجو هللا مرك يلع ليضفتب نولوقي

 نيخيشلا ليضفت نم عامجإلا هيلع دقعنا ام اوفلاخ نإو ءالؤهو .ةلزنملا ولعو فرشلا نم هللا مهوخ

 اهيلع عرفتي ال ةفيفخ ةعدب لهأ مهف هيلع نامثع ليضفت نم ةئسلا لهأ روهمج هيلإ بهذو يلع ىلع

 هريغو يبهذلا ظفاحلا نع لقنو . مهتديقع يف نعطي ملو يطويسلا ظفاحلا مهركذ دقف .نيدلا يف للخ

 لاجر يف يبهذلا قيقدت عم اذه . ةلولعم ريغ مهتداهشو ةلوبقم مهتياور نأو .تاقث لودع مهخأ
 نم ريثك ةفئاطلا هذه نمو لاق .هريغ مهاكز نيذلا تاقثلا ضعب يف نعطلل هتدأ ةجرد ىلإ ثيدحلا
 لاقي نأك ولغلاب ديقي مل ام ءالؤه هنم دارملاف .بتكلا يف ةعيشلا ظفل قلطأ اذإو .فلخلاو فلسلا
 يكملا بلاط يبأل توقلا باتك نع ءايحإلا حرش يف لقن دقف كلذ عمو .ةعيشلا ةالغوأ ,لاغ يعيش

 هنإ ليق «ةعدب ىندأ هنع هغلب مث .مظاكلا ىسوم نب هللا دبع نع رثكأ دق لبنح نب دمحأ ناك : لاق
 .ه ا ًائيش هنم ثدحي ملو هنع لمح ام يمج قزمو دمحأ فرصناف نامثع ىلع ًايلع مدقي ناك

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نمريثك ةالاوم اوضفر مهنأل ,.قسافو رفاك نيب ام مهف ضفاورلا امأ

 امب هبتشت الو ءامبنع هللا يضر اهيبأ ةبحص ركنيو نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا يف نعطي نم مبنم رفاكلاو
 هب حرصت امك ةعيشلا ةلضفم ضفاورلا نم دصق امنإ هنإف «ينارعشلا فراعلا مالك نم كيلع هولتأس
 نومدقي نيذلا ضفاورلا بسن ال نأ دوهعلا انيلع ذخخأ «دوهعلا» هباتك يف هنع هللا يضر لاق . هترابع

 دالوأ نم ًافارشأ اوناك نإ اهيس ال امهنوبسي نيذلا ال ءمهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ىلع ةبحملا يف ًايلع
 ال كلذ نإف .بلك يضفار نالف كلوق نم يخأ اي كايإف «نآرقلا لهأ نم وأ اهنع هللا يضر ةمطاف

 هلوق يف نآرقلا صنب بولطم امهتيرذو نيسح او نسحلاو يلع ةبحم يف يلاغتلا نأ هدقتعن يذلاو , يغبني

 اهماودو ةبحملا تابث دولاو [77 : ىروشلا] «4ىرقلا يف ةدوملا الإ ارجأ هيلع مكلأسأ ال لق» : ىلاعت

 بصعت نأل كلذو . صوصنلا ضراعي مل ام هريغ ىلع ةبحملا يف هدج مدق نم بس نع تكسنف

 نم سانلا داحآ نع ًالضف ءاملعلا نم ريثك يف عقاو رمأ فرشلا مهب هل لصح نيذلا هدادجأل ناسنإإلا
 مهنع هللا يضر يلع هدج ىلع رمعو ركب ابأ مدقي ينس فيرش رداونلا نم :اولاق كلذلو .ءافرشلا

 : دشني هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا ناكو

 ضفار ينأ نالقثلا دهشيلف دمحم لآ بح ًاضفر ناك نإ

 ةبحص راكنإك ةحيرصلا نيدلا لوصأ نم ًائيش مدهت ملام ةهبش هل تماق نم لك يخأ ايرذعاف

 ماب



 موي مهنيب لصفي هللا ىلإ ضفاورلا رمأ كرتاو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةءارب وأ ِْي هللا لوسرل ركب يبأ

 . هب انعفنو هنع هللا ىضر ريبخ فصنم ريبك فراع مالك وهو «ينارعشلا مامإلا مالك ىهتنأ ةمايقلا

 لباقموهامغنإو . يقيقحلا هانعمب يضفارلا لباقم وه سيل ينس فيرش رداونلا نم : هلوقو

 ركب يبآل رقي ال يضفارلاو . ىلع هدج ىلع رمعو ركب ابأ مدقي هدعب لاق كلذلو .لضفملا يعيشلا

 تحص نمم دحأ كلذب لوقي نأ هللا ذاعمو . يغبني ال امب اهفصي لب ارخؤم الو امدقم ال لضفب رمعو

 . لَك هللا لوسر ىلإ هتبسن

 نم شلع هدج ىلع رمعو ركب يبأ ميدقتب فوصوملا ينسلا فيرشلا نأ ةرابعلا ىنعم لصاحو

 فارتعالاو ًاعيمج ةباحصلاو نيخيشلا بح عم ميدقتلاب نولوقي ال نوينس مهرثكأو .رداونلا

 يذلاوهو .«ليضفتلا ال ةبحملا يف ميدقتلا ناك اذإ ايس الو ًائيش مهنيد يف مهرضي ال اذهو .مهلضفب

 عم «دبؤملا فرشلا» يف هتركذ ام ىهتنا . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو . مهفاف هيلع ةرابعلا لمح يغبني

 ةبحملاب ايلع مهدج اومدق نإو ينارعشلا مامالا ةرابع ىضتقمب فارشألا رثكأ نأ ديؤيو ؛ ةليلق ةدايز

 لآ انتاداس اهيس الو فارشألا ء ءاملع رثكأ هيلع ام ليضفتلاب هيلع هنومدقي ال رمعو ركب يبأ ىلع

 هنع هللا يضر يلع مهدج ىلع نيخيشلا ليضفت يف ةعامجلاو ةئسلا لهأ بهذم ةمزالم نم يولعاب

 ءاضتقا نع عرشلا مازتلا مهيلع بلغ هنأ مهل هللا قيفوت نمف .مهسوردو مهبتك يف كلذ ريرقتو
 ىلع نيلسرماو ءاينألا نول ضفي مهنا كش ال قالطإلا ىلع فارشألا نإف كلذ يف ةبارغ الو , ميطلا

 : اوناك امهم مهدادجأ ىلع ءايبنألا نولضفي نينمؤملا رئاس نم مهريغ كلذكو هنع هللا يضر يلع مهدج

 عامجإب تبث دق ثيحوأ عبطلاو ىوهلا ةفلاخمو عرشلا ىلإ دايقنالا نسح نم الإ كاذ امو نيحلاص

 عرشلل دايقنالا نسح نم ناك هنع هللا يضر يلع ىلع نيخيشلا ةيلضفأ ةعامجلاو ةئسلا لهأ نم ةمألا

 عابتاب نينمؤملا رئاس نم ىلوأ مه لب نيرهاطلا نيبيطلا هتلالس دنعولو هيلع |ههليضفت نيدلا ةمالسو
 . نيعمجأ مهتاكربب انعفنو مهنع هللا يضر نيبملا قحلا اذه

 ةيلضفألا ةعبرألا ءافلخلا يف دقتعا نم تلق نإف : ةيندللا بهاوملا يف ينالطسقلا مامإلا لاق

 يلولا مالسإلا خيش باجأ ؟ال مأ هب أنآ نوكي له رثكأ نوكت ضعبل هتبحم نكلو مولعملا بيترتلا ىلع

 ةيلضفألل ةمزال ةينيدلا ةبحملاف « يويند رمأل نوكت دقو ينيد رمأل نوكت دق ةبحملا نأب يقارعلا نبا

 نم هريغ انببحأ مث لضفأ هنأ مهنم دحاو يف اندقتعا ىتمف ,رثكأ هل ةينيدلا انتبحم ناك لضفأ ناك نمف

 ةبارقك يويند رمأل لضفألا ةبحم نم رثكأ لضفألا ريغ انببحأ نإ معن ءاضقانت ناك رثكأ نيدلا ةهج

 وبأ 38 اهيبن دعب ةمآلا ءذه لضفأ نأب فرتعا نمف «عاتتما الو كلذ يف ضقانت الف هوحنو ناسحإو

 ةبحم ةروكذملا ةبحملا تناك نإف ءالثم ركب يبأ نم رثكأ ايلع بحأ هنكل يلع مث نامثع مث رمع مث ركب

 ركب يبأ ةيلضفأب فرتعي مل اذهو ءانررق اى ةيلضفألل ةمزال ةينيدلا ةبحملا ذإ .كلذل ىنعم الف ةينيد

 .زوجي ال اذهو ركب يبأ ةبحم ىلع ةدئاز ةينيد ةبحم هبحأ هنوكل لعل لضفم وهف هبلقب امأو .هناسلب الإ

 هللاو هيف عانتما الف يناعملا نم كلذ ريغل وأ يلع ةيرذ نم هنوكل ةيويند ةبحم ةروكذملا ةبحملا تناك نإو

 .لوألا مسقلا ىهتنا . قعاوصلا يف رجح نبا ًاضيأ يقارعلا يلولا نع ىوتفلا هذه لقنو .ه ا ملعأ

 . يناثلا مسقلا هيليو

 ارو



 يناثلا مسقلا

 مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا ايس الو ِةو هللا لوسر باحصأ لضف ىلع جاجتحالا يف

 اضر همه نم لك اهم عنقي ةقباسلا ءاملعلا لاوقأو ثيداحألاو تايآلا ىلع اهتينب ةقئاف تارابعب نيعمجأ

 لوح الو هللا الإ يداه.الو .ةعيشلا نم ناك وأ ةئسلا لهأ نم ناك ءاوس ةعيرشلا عابتاو هلوسرو هللا

 . هللاب الإ ةوق الو

 لهأ نم تنك ءاوس قي دمحم هيبن ةلاسرو ىلاعت هللا ةدحوب قدصملا نمؤملا ملسملا اهيأ ملعا

 هلوسرو هللاب ناميإلا اذه وهو دحاو ءىش انرظن طحمو نيملسملا رشاعم اندصقم نأ ةعيشلا نم وأ ةّئسلا

 اضر امأو .ىلاعت هللاضر وه لصألا دوصقملاو ءامهاضر ىلإ دبعلا برقي ام لكو امهتعاطو
 وو هطخسي ىلاعت هطخسي ام لكو هيضري هللا يضري ام لكف ىلاعت هللا اضرل عبات وهف لِي لوسرلا

 نامزالتم [هطخسو امهاضرف هبضغل بضغيو هلوسر اضرل يضري ىلاعتو هناحبس قحلا كلذكو

 # هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم#» : هلوقك ىلاعت هللا عم لوسرلا ركذ ًاريثك نآرقلا يف درو كلذلو

 : ءاسنلا] #هلوسرو هللاب اونمآ# و ١77[ : ءاسنلا] «هوضري نأ قحأ هلوسرو هللاو» 46١[ :ءاسنلا]

 قحلا نإف هتعاطو لوسرلا وه عباتلاو هتعاطو ىلاعت هللا وه لصألا ناك نإو .ريثك كلذ ريغو ع5

 لسرلا لسرأو هودبعيو هوفرعيل لجو رع قلخلا قلخ امنإو .تاذلاب دوصقملا وه ٍىلاعتو هناحبس

 مهلك قلخلا نأ ىفخي الو .ىلاعت هتدابعو هتعاط ىلإ مهدوقيو هقلخ هب اوفرعيل ِةْلي دمحم مهديسو

 ةالصلا مهيلع هلسرل ًاقيدصتو هل ةعاطو هب ةفرعم مهرثكأ .هيدل مهبرقأو هيلإ مهبحأف ىلاعت هللا قلخ

 هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ًابوعش مكانلعجوإ» :ىلاعت هلوق يف كلذ قيدصتو «مالسلاو

 الإ يب رع ىلع يمجعل الو يمجع ىلع يب رعل لضف ال» : يك ليج يبنلا لوقو ١7[ : تارجحلا] # مكاقتأ

 اي ءاثيش هللا نم كنع ىنغأ ال هللا لوسر تنب ةمطاف ايد : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو «ىوقتلاب

 نكلو ًاثيش هللا نم مكنع ىنغأ ال بلطملا دبع يتب اي ٠ ًائيش هللا نم كنع ىنغأ ال هللا لوسر ةمع ةيفص

 لا دنع أيظع عفن مهعقنت مالسلاو ةالصلا هيلع هل مهتيسن نأ كش الو ءاهاليب اهلبأس محر مكل

 .اهتلصب اهلصأ يأ «اهلالبب اهلبأس» ثيدحلا اذه يف هلوق اهنمو ,ةريثك ثيداحأ كلذ ىلع لدي .ىلاعت

 : ىلاعت لاق دقو «يببسو يبسن الإ ةمايقلا موي عطقنثي ببسو بسن لكو : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 ,ءبرقألاف برقألا هبراقأ ةداعس الإ ِك هيضري الو [0 : ىحضلا] # ىضرتف كبر كيطعي فوسلوإ»

 ادحأ نأ عقاولا وه (ى ىلاعتو هناحبس قحلا بناجل ًاريظعت «ًائيش هل هللا نم مكنع ىنغأ الد : مهل لاق امنإو

 يف كرش عم دحأل سيلو ؛العو لج قلطملا مكاحلا هنإفءاضرب الإ يش لاعتوهناحبس دنع ينغ ل

 ىلاعتو هناحبس وهو 6 : ةرقبلا] 4 هنذإب الإ هدنع عفشي يذلا اذ نمو : لجو ٍّرع لاق دقو .هكلم

 كرتي الف قالطإلا ىلع قلخلا مركأ َِِي وهو .مهريغو هئابرقأ يف ةعافشلاب ٍد يبنلل نذأي هلضف نم

 رئاس يف ةعافشلا ىطعأ دق وهو فيك . ةصوصخم ةعافش مهيف عفشي نأ نود نم ةمايقلا موي هءابرقأ

 نكلو لقاع هروصتي الو نوكي الامم اذه ؟نينمؤملا هءابرقأ كرتيو نيدعبألا يف عفشيفأ سانلا

 هذه ىلع اولكتي الثل ىملاعت هلل تاعاطلا ةرثك ىلع «ئيش هللا نم مكنع ىنغأ الد : هلوقب ولي مهضرح

 يف نورصقيو اهيلع نودمتعيف اهنم ىلعأ ال يتلا ةفينملا ةبارقلاو اهنم فرشأ ال ىتتلا ةفيرشلا ةبسنلا

 اا



 نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هملعلو مهل هتبحتو هتيب لهأ ىلع ِةِكَي هتقفش ةدش نم اذهو  ىلاعت هللا ةدابع
 نم مهريغ ىلع مهمدقتو ةنجلا يف لزانملا ىلعأ مهغلبت ال ةحاص لامعأ الب ةفيرشلا ةبارقلا هذه درجم
 هذه نإ معن ١7[ :تارجحلا] «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ# :ىلاعت هللا لوقل ةمألا ءايقتأ رباكأ
 هللا لوقل نينمؤم اونوكي نأ دعب اوناك امفيك مهتاجنل ىلاعت هللا ءاش نإ أاببس نوكت ةفيرشلا ةبسنلا
 لاق عال بازحألا] «ًاريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» : : ىلاعت
 مكنع بهذيل#» : هلوقب ىلاعتو هناحبس قحلا ءافتكا مدع لمأتو .رفكلا نم سجرأ سجر ال : ءاملعلا

 ىتح «مكرهطي» : هلوقب ديكأتلا اذهب فتكي مو «مكرهطيوإ» :ىلاعت هلوقب هدكأ ىتح « سجرلا
 . «ًاريهطت» : ىلاعت هلوقب ردصملاب هدكأ

 ال ةجرد ىلإ ىلاعت هللا دنع مهردق ةعفرو ةوبنلا تيب لهأ بصنم ولع ملعت كلذ يف تلمأت اذإف
 ام هقلخ يف لعفيو ءيش لك هدي يف يذلا ىلاعت هللا نم رداص وه امنإ مالكلا اذهو .كلقع اهروصتي
 يأل ٍذئنيح لاقي الف .ةيآلا [57 : :نارمع لآ] «ءاشت نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لق# ديري
 ةمارك هب مهصتخا هنأ وهو ًالهس هباوج ناكل كلذ ليق ولو . ميظعلا لضفلا اذهب مهصتخا ءيش

 يباتك يف هتركذ امك ءالعلا ضعب لاق دقو .ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميحرلا فوؤرلا هبيبحل
 رفكلا نم مهرهطي ىلاعت هللا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذه نإ خلك دمحم لآل دبؤملا فرشلا»
 مهماصخأ مهنع يضريو بونذلا عيمجل ةصحمملا حوصنلا ةبوتلاو ناميإلا ىلع مهافوتيو يصاعملاو
 نم ةماركلا نم رهاطلا رصنعلا اذهل ىلاعت هدارأ املو يك مظعألا هبيبحل ةمارك ىلاعت همركو هلضفب

 عاونأ عيمج نم حوصنلا ةبوتلاو ناميإلا ىلع ةافولاو ةمتاخلا نسحب مهل ةرشبم يهف .لمع طرش ريغ
 ةبسنلا هذه ىلع اودمتعي ملو ىلاعت هللا ةعاط يف اودهتجاو اودج هلل دمحلاو مهف كلذ عمو نايصعلا

 لثم نآرقلا يف دجوي مل ذإ نيلسرملاو نييبنلا ىوس سانلا عيمج اهب اوقاف يتلا ةميظعلا ةيزملاو ةفيرشلا
 نإ# :ىلاعت هلوق مكح خسنت مل يهف كلذ عمو .مهنع هللا يضر مهريغ قح يف ةميركلا ةيآلا هذه
 ةيآ كلت نأ اى .مئاد حيحص اهمكح ةمكحم ةيآ هذهف ١[ : تارجحلا] «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ
 لك نم سانلا عيمج ىلع ةوبنلا تيب لهأ لضف دق هنإ لقي مل ىلاعت هللاو .مئاد حيحص اهمكح ةمكحم
 .ريقحو ليلج نم ممألا عيمج ىلع اهب مهلضفو ريهطتلا ةيآب مهصخ دق ىلاعتو هناحبس هنكلو ءهوجولا

 ملو «مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ :ىلاعت هلوقب عيمجلا ىلع مهتاجرد بسحب ىوقتلا لهأ لضفو
 . مانألا نم مهريغ الو ماركلا تيبلا لهأ نئتسي

 مركأ ى ىوقتلا لهأ نم نيملسملا ضعب رصع لك يف نوكي نأ زوجي هنأ ملعت كلذ تملع اذإ

 اعرش كلذ نم عنام الو «ىلاعت هللا ىوقت يف مهنع اورصق نيذلا تيبلا لهأ ضعب نم ىلاعت هللا دنع
 مالك نم اهنأل اهب قيدصتلاو اهل ناعذإلاو اهلوبق نمؤم لك ىلع بجي يتلا ةحيرصلا ةيآلا هذهل القع الو
 [: :تلصف] «ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الا» يذلا ديجملا هللا
 كلذك رمألا ناك اذإو .ةمايقلا موي ىلإ ْلَي هدهع نم نينمؤملا عيمج اهب ىلاعت هللا بطاخ دقو
 ليبس يف مهلاومأو مهحاورأ اولذبو هتعلط راونأ اودهاشو هتبحصب اوفرشت نيذلا لَك يبنلا باحصأف

 هلوقب نيقتملا هب هللا فرش يذلا فيرشتلا اذه مهلمشي نأب ىرحأو ىلوأ مه هتلمو هنيد دييأتو هترصن

 ال



 الإ يمجع ىلع يبرعل لضف ال» : لِي يبنلا لوقب ديؤملا « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ# : ىلاعت

 . «ىوقتلاب

 هلوق اهنم : نآرقلا نم ةريثك تاي يف مي هللا لوسر باحصأ ىلع ىللاعت هللا ىنثأ دق :(لصف)

 مكانلعج كلذكو# :ىلاعت هلوق اهنمو ٠ : نارمع لآ] #سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنكو : ىلاعت

 يبنلا هللا يزخي ال مويه :ىلاعت هلوق اهنمو ١[ 47 :ةرقبلا] *سانلا ىلع ءادهش اونوكتل أطسو ةمأ

 يضر دقل# ىلاعت هلوق اهنمو [4 : ميرحتلا] « مهناميأبو مهيديأ نيب ىعسي مهرون هعم اونمآ نيذلاو

 نولوألا نوقباسلاو» :ىلاعت هلوق اهنمو [18 : حتفلا] #ةرجشلا تحن كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا

 ٠١١[. :ةبوتلا] «هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم
 هلوق اهنمو [4 : لافنألا] «نينمؤملا نم كعبتا نمو هللا كبسح ىبنلا اهبمأ اي» : ىلاعت هلوق اهنمو

 ًاناوضرو هللا نم الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل» : ىلاعت

 رجاه نم نوبحي مهلبق نم ناميإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو نوقداصلا مه كئلوأ هلوسرو هللا ثورصنيو

 قوي نمو ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنأ ىلع نورثؤيو اوتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو مهيلإ

 نيذلا انناوخالو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج نيذلاو نوحلفملا مه كئلوأف هسفن حش

 هلوق اهنمو ٠١[ :رشحلا] « ميحر فوؤر كلنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس

 الضف نوغتبي ادجس ًاعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم : ىلاعت

 ليجنإلا يف مهلثمو ةاروتلا يف مهلثم كلذ دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاييس ًاناوضرو هللا نم
 هللا دعو رافكلا مهب ظيغيل عارزلا بجعي هقوس ىلع ىوتساف ظلغتساف هرزآف هأطش جرخأ عرزك

 فوسفو# : ىلاعت هلوق اهنمو [14 : حتفلا] «أيظع أرجأو ةرفغم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا
 نوفاخي الو هللا ليبس يف نودهاجي نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ هنوبحو مهبحي موقب هللا أي

 .[5 4 :ةدئاملا] *ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ مثال ةمول

ف نيقيب نولخاد مهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلطو ًايلعو نامثعو رمعو ركب ابأ نأ ملعاو
 عيمج ي

 يك هللا لوسر باحصأ ىلع اهب هللا ىنئثأ يتلا قباسلا مسقلا يف ركذ ام اهريغو ةينآرقلا تايآلا هذه

 نم لاجرلاب صتخي مل امم اهرثكأ يف نيقيب ًاضيأ ةلخاد اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ة ةشئاع ةديسلاو

 ريثك يف نالخاد اههنأ كش ال اهنع هللا يضر صاعلا نب ورمعو ةيواعمو كَ هللا لوسر باحصأ

 الرا 1 رع تيل ايف ٠ . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مالسإلا ىلإ نيقباسلاب صتخي مل امث اهنم

 اذإ مهارتأ اهيلع ليمحلا ءانثلاو ةفئاطلا كلت حدمب مهبطاخو مهنم ةفئاط نع هاضرب هاياعر عيمجل

مجلا ءانثلا هنم اوعمس نأ دعب اهومذ اذإو .اهنع هاضرب كلملا مف حرص يتلا ةفئاطلا كلت اوضغبأ
 لي

 نيقحتسم كلذب نونوكي مهنأ كش ال ؛ .هطخس مأ كلملا اضر كلذب اوقحتسا دق نونوكي اهيلع

 اياعر لثم اقول كلملا كلذ ناكول اذه : مالحألا يوذ نم دحأ اذه يف باتري الو .ماتلا هطخسل

 ضارغأل هنم كلذ ردص نوكي نأب اهيلع هئانثو ةفئاطلا كلت نع هاضر يف ًاثطخم نوكي نأ هيلع زوجيو

 اهبويع نم مهملعل هنوفلاخيف هئانثو هاضرل ةقحتسم ريغ ةقيقحلا يف يهو .هسفن ىوه تقفاو

 اياربلا قالخو نيملاعلا بر كولملا كلمب كلاب اهف .كلملا كلذ هملعي ملام اهمذو اهضغب تابجومو
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 ًانطخم نوكي نأ نكمي له ليمجلا ءانثلا اهيلع ىنثأو هديبع نم ةفئاط نع هاضري حرص اذإ نيعمجأ
 ءانثلاو اهنع اضرلاو ةفئاطلا كلت ةبحمب هوعبتي نأ ىلاعت هديبع ىلع بجي لهو ؟اهيلع هئانثو اهنع هاضرب

 هناحبس ممل حرص نأ دعب اهوضغبي نأ بابسألا نم ببس وأ هوجولا نم نم هجوب مهل زوجي وأ ؟اهيلع

 لثم اذه .ءانثلا لمجأب اهيلع ينثيو حدملا غلبأب اهحدمب هوعمس نأ دعب اهومذيو .اهنع هاضرب ىلاعتو
 ملسملا اهيأ نوكت نأ بحت نيقيرفلا يأ نمف ؛ .مهضغبي نمو مهبحي نمو ْهِكَي هللا لوسر باحصأ

 نم لاحب هنع هل باوج الف يعيشلا امأو .لاؤسلا اذه هيلع دري الف ينسلا امأ : هسفن ةاجن ديري يذلا
 ضغبأو هلي هللا لوسر تيب لهأ بحأ انأ يعيشلا لاق اذإ لادجلاو ةرباكملا دجرمب الإ لاوحألا
 بلجتسأو ديل هللا لوسر ىلإ كلذب برقتأل مهمذأو مهقوقح مهوبلسو مهيلع اودعت نيذلا هباحصأ
 . مهقوقح مهوبلس نمل ىضغبو .هتيب لهأل يتبحمب يل هتبحمو هاضر

 ' مهنع يضر دق ىلاعت هللا نأ حيرصلا نآرقلا صنب كتملعأ دق : كلذ نع باوجلا يف لوقأ
 هايإ مهتدهاعم يأ : متعب لك لوسرل مهتعاطل الإ يمنع يضر امو ؛ليمشلا انثلا هيلع ينل
 اله يذلا .ديجملا هباتك يف ليمجلا ءانثلا مهيلع ىنثأو ِةِو هئادعأ ىلع هترصن ليبس يف توملا ىلع
 نكمي ٌدئئيح فيكف [ ١ :تلصف] «ديمح ميكح نم ليزنت هفلخخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي
 ىلع مهنم ناك امهمو اولعف امهم مهمذيو مهضغبي نمع لَك هلوسر وأ ىلاعت هللا ىضري نأ ركذ ام دعب
 ىلاعت هللا نم مهيلع ءانثلاو مهنع اضرلا نأل ٠ .القنو القع ليحتسم اذه .مهيلإ بسن ام ةحص ضرف
 هناحبس قحلاو .مايألاو يلايللا رمث ىلع مالك هخسني ال يذلا ميدقلا همالك يف ايدبأ اتوبث تبث دق
 مهنع اضرلاب حرص دقف كلذ عمو ؛مهتايح ةدم لاعفألا نم مهنم ردصيس ام هيلع ىفخي ال ىلاعتو
 ام نأ دقتعنو مهيلع ليمجلا ءانثلاو مهنع اضرلاب ىلاعت هللا دلقن نأ انمزليف «٠ .مهيلع ليمجلا ءانئثلاو
 لوؤن وأ .هترفغم وأ لاعت هللا ةمحر ةعس يف ةلخادلا بونذلا نموه هرودص ضرف ىلع مهنم ردص
 كلذ ديؤيو فلخلاو فلسلا نم ةّئسلا ءاملع لعف امك اهرهاوظ نع ةضرتعملا مهلاعفأ فرصي امب كلذ
 نامثعو رمعو ركب وبأ مهتلمج نم نيذلا ردب لهأ قح يف ِةَي يبنلا نع دراولا حيحصلا ثيدحلا
 لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو» : 85 هلوق وهو ؛ ضفاورلا مهضغبت نمن ريثكو .ريبزلاو ةحلطو
 .«مكل ترفغ دقف متئش ث ام اولعفا : مهل لاقف .ردب

 اهومحب لمج ةئامعبسب ةرسعلا شيجن زهج موي كلذ لثم هصوصخب نامثع قح يف ْةيو هنع دروو
 اي كل هللا رفغ» :لوقيو .نيتفيرشلا هيديب اهبلقي راصف هك يبنلا يدي نيب اهبص رانيد فلأ رضح ةدسأو
 ناسنإ لعف اذإ هنإف .ةداعلا اهب ترج يتلا رومألا نم اذهو «مويلا دعب لعف ام ناثع رض ام .نامثع
 لعفلا كلذ ةلباقم يف ًادبأ هيلع طخسي الو هنع يضر دق هنأب هل حرصي رخآ دنع ًاييظع اليمج العف
 :رعاشلا لاق . مئاهبلا عم كلذ نورجي ىتح ليمجلا

 مارح لاجرلا ىلع نهروهظف ًادمحم نغلب انب ييطملا اذإو
 مامذو ةمرح انيلع اهلف  ىرثلا ءىطو نم ريخ نماننبرف

 هلل هللا لوسرب كلاب اف .نييمدآلا نع ًالضف مئاهبلا قح يف سانلا مارك نم كلذ عقو اذإو
 ٌدح كردت ال يذلا هلضف ةعسو ىلاعت هللا مركب كلاب امو ؟نيعمجأ قلخلا ديسو مدآ دلو مركأ وهو
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 ءالؤه نع هاضرب ىلاعت حرص لفو .مالقألاو ةنسلألاب هتقيقح نع ريبعتلا نكمي الو . مالحألا هتعس

 ءانثلا مهيلع هئانثو هترصن يف توملا ىلع هيبن ةعيابمو هتلمو هنيد دييأتو هتمدخ يف اوقدص نيذلا موقلا
 اهأدتباو «ىلاعت هنم ليمحلا ءانثلا اهم اوبجوتسا ىتلا ةليمجلا مهتافص ركذ دقو .هتيعم يف ليمحلا
 تاقشملا نم هيف امل ًاضيأ داهجلاب اهأدتبا دقف [19 : حتفلا] « مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ# : هلوقب
 هاضرب ممل حرص نأ دعب ىلاعتو هناحبس هارتأ .هلوسرو ىلاعت هللا بح يف اهنولمحي اوناك يتلا ةميظعلا
 مركأ هناحبس وهو ؟لبقتسملا يف كلذ فلاخي ميدقلا همالك يف مهيلع ءانثلابو كلذب مهفرشو مهنع
 .نيعمجأ قلخلا نم دحأ كلذب مهل هفيرشت فلاخي نأ هيضري هارت وأ ؟نيمحرلا محرأو نيمركألا
 :ةرقبلا] «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» و .نولطلا هدقتعيو نولهاجلا هلوقي امع ىلاعتو هناحبس
 سنإلا نم هناوخإو ناطيشلا ىلإ نيداقنم نوكن نأ نمو نالذخلا نم ىلاعت هللاب ذوعنو .7
 .ناحجلاو

 هتدقتعا اذهف , مهقوقح هتيب لهأ اوبلس ٍةْقَي هللا لوسر باحصأ نإ : يعيشلا اهيأ كلوق امأو
 وأ نولفاغ موق كل هرسف ام بسحبو .,نوصقنيو نوديزي دق نيذلا ةاورلا نم كغلب ام بسحب تنأ

 انربخخأ ىلاعت هللا نإ :لوقن نكلو بونذلاو أطخلا نم ةمصعلا مهيف عدن مل نحن كلذ عمو .نولفاغتم

 هيتأي الإ» :ىلاعت لاق امك هنأ ىلع ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم نيملسملا عيمج قفتا يذلا قحلا هباتك يف
 ىنثأ دقو مهنع ىلاعتو هناحبس يضر دق هنأب [؛؟ :تلصف] «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 ءيبث ءايبنألاك مهتمصع مدعو مهتيرشب بسحب كلذ دعب مهنم عقو اذإف ؛ .ليمحلا ءانثلا هيف مهيلع

 ةعيب لهأ قح يف ىلاعت هنم الضف كلذ نيعتي لب .مهل هرفغي نأ ىلاعت همرك نم ىجري بونذلا نم

 لاق نيذلا مهنم ردب لهأ قح يفو ءراصنألاو نيرجاهملا رثكأ مهو مهنع هاضرب حرص نيذلا ناوضرلا

 دقف متئش ام اولمعا مهل لاقف ,ردب لهأ ىلع علطا دق هللا لعل كيردي امو» : كي هللا لوسر مهيف
 دق هنأب كل ىلاعت هللا فيرعت دعب مهيلع طخستو مهمذت نأ يعيشلا اهبأ كل زوجي الف .«مكل ترفغ
 نإ يه يتلا بونذلاو أطخلا نم مهنع كغلب ام ةحص انضرف ولو .مهيلع ليمجلا هئانثو مهنع يضر
 سانلاو نيملسملا عيمج دنعو كدنع مبنع حص دقو اهيس آل ,ةروفغم اهتحص ضرف ىلع ىلاعت هللا ءاش

 نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ةرصنو نيبملا نيدلا دييأت يف هولذب ام نيعمجأ
 باكتراو .لايعلاو لهألا ةاداعمو لاومألاو حاورألا لذب اهنم يتلا ,ةروربملا ةروكشملا لاعفألا نم
 ريبكلا نم بويعلا رتسو بونذلا نارفغ اهدعب نوقحتسي ال لهف .لابجلا اهلمحتي ال يتلا تاقشملا
 . ؟لاعتملا

 ةفرخزب ررتغت الو .مهقوقح قوقحلا يوذل فرعاو .هللا كمحر هبتناو «لجرلا ابمأ فصناف
 ةيدمحملا ةمألا ةملك اوقرف ىتح هناوعأو هناوخإ ىلإ ناطيشلا اهاحوأ ىتلا بيذاكألا قيمنتو ظافلألا
 نيملسملا رشاعم انأ نم نيقي ىلع تنأو «ىلاعت هللا الإ اهتلازإ ىلع ردقي ال يتلا ةوادعلا اهنيب اوعقوأو

 الو ىلاعت هطخسل طخسنو هاضرل ىضرن نأ انيلع بجي ىلاعت هللا ديبع ةعيشلاو ةئسلا لهأ نم ًاعيمج
 هللا يضري ام الإ هيضري ال كي هللا لوسر نأ دقتعنو مزجنو| :ًاليبس انلقعو اننيد ىلع اناوط لعجن

 هباحصأ لك وأ لج مهو ناوضرلا ةعيب لهأ نع يضر هنأ لجو رع هبر نع كك انغلب دقو ؛ ىلاعت
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 اولعف امهم مهنم دحأ ىلعوأ مهيلع ىضري ال ِهْلَي هللا لوسر نأ نكمي لهف .ذئتقو راصنألاو نيرجاهملا
 نم نامز الو طورشلا نم طرشب هديقي مل يذلا مهنع قلطملا هاضر لجو َّزع هبر نع انغلب نأ دعب

 ال يذلا ققحملا تباثلا هجولا اذه ىلع مهنع هلوسرو هللا اضر انققحت نأ دعب انل زوجي لهو .نامزألا

 هلوسرو هللا ىنثأ دقو مهمذنو مهنع هلوسرو هللا يضر دقو مهيلع طخسن نأ لزلزتي الو لوحتي

 .كاده ىلوتي هللاو كالوم ىلإ كبرقي ام لعفاو لقاعلا ملسملا اهيأ كسفن نم تنأ فصنأ ؟مهيلع

 مال لاو ةالصلا هيلع هباحصأ لثم مهف مهنع هللا يضر ةلاسرلا ندعمو ةوبنلا تيب تيب لهأ اما
 . ع مهيف ةمصعلا معز كرغي الو .نيموصعم ريغ مهلثم مبنإف ؛بونذلا فارتقاو أطخلا مهيلع زوجي

 هماكحأو نيدلا نيغلبمو نيعرشم مهنوكل نيلسرملاو نييبنلاب ىلاعت هللا اهصخ دق ةمصعلا نآل ةعيشلا

 ىلإ ىلاعت هللا عئارش غيلبت يف أطخلا عوقو مهيلع زاجل نيموصعم اونوكي ملولف «قلخلا ىلإ قحلا نع
 تناك اذهلو هدابعل هعرش يذلا قحلا هللا نيد هنأبو هتحصب قثوي الو نيدلا كلذ ٍذئنيح لتخيف هدابع
 مزلي ىتح ةفصلا هذهب نيفصتم اوسيلف ءايبنألا عابتأ نم مهريغامأو .اهنم دب ال ةمزال ةبجاو مهتمصع
 مهف «لايكلاو ىوقتلاو لضفلا يف مهتلزنم تعفتراو مهنأش مظع |هم مهنكلو . مهيف ةمصعلا داقتعا

 مهيونذ مهل رفغي همركو هلضف نم ىلاعت هللا نكلو ,مهتيرشب بسحب بونذلا فارتقاو أطخلل لحم
 : تيبلا لآ يف ىلاعت هلوقل هلو هباحصأو هيبن تيب لآ ىلاعت هترفغمب سانلا ىلوأو «مهبويع محل رتسيو
 هئانثلو ["# :بازحألا] «اريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ#
 «ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينمؤملا نع هللا يضر دقل» : : هلوقب مهنع هاضرو ةباحصلا ىلع ليمجلا

 زوجي تيبلا لهأ ضعب ىلع ةباحصلا ضعب نم يدعتلا عوقو ًاعرشو القع زوجي اكو [14 : حتفلا]
 ىضتقمب ءالؤهو ءالؤه ىلع أطخلا زوجي هنأ اك ةباحصلا ضعب ىلع تيبلا لهأ ضعب نم يدعتلا
 .ةمصعلا مدعو ةيرشبلا

 رظننو نيينسحلاب ىلاعت هللا ءاش نإ زوفنل نيقيرفلا ةبحم انيلع بجاولا نيملسملا رشاعم نحنو

 برل مهتعاطو نيملسملل مهعفنو نيدلا يف مهراثآو ًاعيمج مهلاوحأ نم انغلب ام ىلإ فاصنإلا نيعب
 هدعبو هتايح يف هيلع مهرمأ ناك امو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ةئي نيلسرملا ديسل مهتمدختو نيلاعلا

 ليزنو هلوسرو ىلاعت هللا اضر انرظن طحم لعجنو ةحيحصلا لوقنلا نم هانققحت ام بسحب ٍةثب هتافو
 ال كلذ نإف .موؤشملا يهشتلاو مومذأملا بصعتلا درجمب ليملاو ىوهملا باجح انلوقعو انبولق نع

 . لطابلاو قحلا نيب قرفي ملف هتريصب ىلع هللا سمط اذإ الإ لقاعلا هسفنل هاضري

 هفاصوأ صخلمو ركب يبأ ةفالخ يف لصف

 لهأ نيدودعملا شيرق لاجر نم ةيلهاجلا يف ناك قيدصلا ركب ابأ نأ ىلع رابخألا ةلقن قفتا دق
 ريزولا وه ناك خيراتلا كلذ نم هنأو .لاجرلا نم نيملسملا لوأ ناك هنأو .مهيف دقعلاو لاخلا

 لوأ يف هقيدصتل هتردامل قيدصلاب دعب تب ىبنلا هامش امتاو 0 يبنلل مركألا ر مكألا قيدصلاو مظعألا

 هتبذك منيح جارعملا ةليل حابص يف اهيس الو بويغلا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هب ر أ ام لك يف همالسإ
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 رفسلاو ءاخرلاو ةدشلاو رسيلاو رسعلا عم هتالاح عيمج يف ًاقفاومو هل ًاقفارم لزي لو .شيرق رافك
 . لكَ هتافو نيح ىلإ لاوحألا عيمجو ملسلاو برحلاو رضحلاو

 بتكلا يف ةنودم ةريثك يهف هلضف يف قي يبنلا نع تحصو تدرو يتلا ثيداحألا امأ

 رمع قح يف درو ام كلذكو لاثمألا ىرجم سانلا ةنسلأ ىلع يرجي اهنم ريثكو .ةنسلألا ىلع ةروهشمو

 ةمطاف ةديسلا لضف يف ةريثك ثيداحأ تدرو كلذكو , مهنع هللا يضر ريبزلاو ةحلطو يلعو نامثعو

 ريثكو نينمؤملا ت تاهمأ يقابو ةشئاع ةديسلا لضفو ماركلا تيبلا لهأ رئاسو نيسحلاو نسحلاو ءارهزلا
 اهأل اهلقنب انه مالكلا رثكأ نأ ديرأ الو .نيعمجبأ مهنع هللا يضر مهعومجمو ةباحصلا دارقأ نم

 ةلمج «قعاوصلاو باتك يف رجح نبا مامإلا اهنم عمج دقو .ةروهشم سانلا يديأ يف اهبتكو  ةمولعم

 صوصخلا دنع مولعملا نمو . اهلحم يف اهعجاريلف اهدارأ نمو ,ةبسانملل اهنم اليلق ركذأ اميرو .ةرفاو

 لوألا ريزولا هدنع وه ِهكي هللا لوسر ةافو ىلإ ملسأ ذنم لزي مل هنع هللا يضر ركب ابأ نأ مومعلاو
 نم الو ةباحصلا نم ال دحأ كلذ يف هينادي الو ههبشي ال لوعملا هتامهم يف هيلع يذلا ربكألا قيدصلاو
 يف ةزرابملاب ردب ةوزغ يف هل حمسمي ىل لَك هللا لوسر نإ ىتح ,نيعمجأ مهغع هللا يضر تبيبلا نهأ

 نب ةديبعو ةزمحو ىلع مهو ذئتقو هتيب لهأ تاداسل كلذب حمسو «كسفنب انعتمأ» : هل لاقو .لاتقلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هيف ماقأ يذلا شيرعلا ةسارح يف ِدِكَي هيلع دمتعاو .مهنع هللا يضر ثراحلا
 اذه يف هاوس دحأ ىلع كلذ يف دمتعي ملو رصنلا نم هدعو ام هزجنتسيو برحلا تقو ىلاعت هللا وعدي
 ةنيدملا ىلإ ةكم نم هترجه يف هقيفر نوكي دحأب قئي مل كَ هنأ اك ٍذئتقو هنم مهأ ال يذلا مههملا رمألا

 نذأي ملف ةباحصلا نم كلذ لبق رجاه نم عم رجاهيل ًارارم هنذأتسا دقو ,هنع هللا يضر ركب يبأ ىوس

 عيمج يف مظعألا هراشتسم ناكو لِي هعم رجاه ىتح هرخأو كلذب مالسلاو ةالصلا هيلع هل
 هيف هكراشي ال يذلا عفرألا لزنملاو ىلعألا لحما يف هدنع كلذك لزي لو .ةيويندلاو ةينيدلا ِدَِلَي هتامهم

 هنع ٍضاروهو ِةَي يفوت نأ ىلإ تيبلا لهأ نم الو ةباحصلا نم ال ,هياشم هيف ههبشي الو .كراشم

 .اضرلا مامت

 ىتح بارطضالا ةياغ مهريغو تيبلا لهأ نم ةباحصلا تبرطضا ِةي هللا لوسر يفوت الو
 متبلقنا لتق وأ تام نإفأ لسرلا هلبق نم تلخ دق هللا لوسر الإ دمحم موو : ىلاعت هلوق أرقو وه ءاج
 :نارمع لآ] «نيركاشلا هللا يزجيسو ًائيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو مكباقعأ ىلع
 راد ىلإ ءانفلا راد نم هلقنو هللا هافوت دق لكي هللا لوسر نأ اوفرعو مهبارطضا نكس ٍذئنيحف [5
 دنع هقوفتو ميظعلا هلضف ناك الو مهلضفأو مهمزحأو مهلقعأو مهملعأ ركب وبأ ناكف .ءاقبلا

 هب هصخ صاصتخا رخآو مهدنع ًامولعم مهل ادوهشم ميظعتلاو بيرقتلاب عيمجلا ىلع هو هللا لوسر
 هل ةقيلخ هولعجي نأ ىلع مهعمجأب اوقفتا .هنع ةباين سانلاب يلصي نأ هضرم يف هايإ هرمأ قي هللا لوسر

 هعياب كلذلو .هفالختسا يف حيرصلاك كلذب هل هل يبنلا صيصخت نألو .مالسلاو ةالصلا هيلع
 هلضف مهدحجل ال «راصنالاو نيرجاهملا ضعب نم اليلق ًارزن الإ مهروهمج ةفالخلا ىلع هنع هللا يضر
 امك مهترواشم مدع اهمهأ ةعي ةعيابملا يف ليجعتلا نم مهتعنم مهسفنأ يف تماق بابسأل نكلو هقاقحتساو
 قافتاب ةفالخلا هلل دمحلاو هل تمت دقو .كلذ دعب هوعياب مث .ابنع هللا يصر ريب ريبزلاو ىلع كلذب حرص
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 مايقلا قحأ اهقوقحب ماقو اهمانس منستو اهمامز ملتساف ,مهريغو راصنألاو نيرجاهملا نم ةباحصلا

 ىلع تقفتا دقو .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر دعب مالسإلا نيدل مظعألا ددجملا وه ناك ىتح

 ةكمو ةرونملا ةنيدملا لهأ نم اهرسأب ذكتقو ةيدمحملا ةمألا ام طابتغالاو هتفالخب رورسلاو هتعيابم

كل هريغل تناك ةفالخلاب ةعيابملا نأ انضرف ولو برعلا عيمج نم مهعبت نمو ةفرشملا
 رثكأ نوفلاخملا نا

 الب ىلوألا ةجردلا يف ناك ِةِيَي هتايح يف اهعيمج ةمألا دنع هنع هللا ضر ركب يأ رابتعا نأل .ريثكب

 هريغ نوسفاني نم ريثكب لقأ كش الب مه ماقملا اذه ىلع هنوسفاني نيذلاف «كلذ يف مهدنع فالخ

ع ةفالخ يف هنع هللا يضر نامنع لتق دعب مهغأشو اوكرت |نيح دعب ايف كلذ رهظ دقو
 هنع هللا يضر يل

 دنع نم ةفيلخت بصن يف قحلا مهل قبي ملف هتوم لبق هفلختسا ركب ابأ نأل ءرمع ةفالخ يف رهظي لو
 مهنم احاو ىلع اوقفتي مل كلذ عمو ءةتس يف اهرصح رمع كلذكو , مهضعب ءارآ فلتخت ىتح مهسفنأ

 نيعي ال نأ طرشب مهنم هنيعي نمب نوضري فوع نب نمحرلا دبع وهو مهنم ًادحاو اهيف اومكح ىتح

 ةنيدملا لهأ عيابف ىضوف سانلا تراص ناهثع لتق دعب مث رمألل حلصألا هآر نيح نامثع نيعف هسفن

 ةيقحألا نأل هنع هللا يضر ايلع ِةِلم هللا لوسر باحصأ نم ةقباسلا باحصأو دقعلاو لح ا لهأو

ب فلاخ دق كلذ عمو .دحأ هعم ةفالخلا قحتسي ال نامثع دعب هدوجو عم هنإف ,هيف ترصحنا
 هتعي

 سوفن يف ركب يبأ رابتعا نأ ًايلج ًاروهظ كل رهظي انه نمف ,مهريغو ةباحصلا برعلا نم ريثك موق
صنت مدع عم هيلع ةمألا تقفتا كلذلو .هدعب نم ريثكب رثكأ ناك ةيدمحملا ةمألا

 ىلع ةثقك يبنلا صي

 لاملا ةرثكو ةريشعلا ةرثكب نيفورعملا نم الو نيبرقألا هئابرقأ نم سيل هنوك عمو ءًاحيرص هتفالخ

مل نذإف هي يبنلا دنع هتلزنم ولعو هنيد ةوق مظعألا هلام سأر ناك انإو «بازحألاو
 ىلع ةمألا ثعبي 

 باحصأ نم دحأ هدوجو عم ةفالخلا قحتسي ال هنوكو ,هتيلضفأو هتيقحأب مهملع الإ هيلإ دايقنالا

قف هضرم يف مهب ةالصلل همدق مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقو بي هللا لوسر
 نم انايندل راتخن :اولا

 تاقبط يف (ك يعفاشلا انمامإ نع حص دقو .رايتخالا اذه معنو اننيدل كي هللا لوسر هراتخا

طملا ينب نم هوبأو ةيولع همأو مهمع ينب نمو تيبلا لآل نيبحملا لجأ نم ناك هنوك عم هنأ يكبسلا
 بل

 ؛ نظن مك رمألا سيل :هل لاقف ؟بلطملا ينب نم تنأو ركب ابأ مدقت فيك : لجر هل لاق مشاه يخأ

 « مهيلع هولوف ركب يبأ نم لضفأ ءامسلا ميدأ تحت اودجي ملف اورظن كي هللا لوسر يفوت |منيح مهنكلو

 . يمأل يدجو يمع نبا هنأل ايلع مدقأ تنكل ةبارقلاب رمألا ناك ولو

 ىقبي سفنلا نإف ركب يبأ ةعيابمل مهتردابم مدعو رفنلا كئلوأ ةفلاخت بابسأ يل نيب :تلق نإف

 يضر مهديس ةدابع نب دعس الإ راصنألا نم فلاخي مل : باوجلا يف لوقأ ؟ةفلاخملا هذه نم ءيبش اهيف

 نأ كل تمّدق دقو .مهنع هللا يضر تيبلا لهأ ضعب ىوس نيرجاهملا نمو . مهنعو هنع هللا

 نم اموصعم مهنم دحأ سيل هتيب لهأك ٍةَِي هللا لوسر باحصأ
 ةكئالم الو ءايبنأ اوسيل مهنإف .أطخلا

 . أطخلا مهيلع ليحتسي الو لوهذلا مهيلع زوجيف

 يف سانلا روهمج مهو راصنألا ديس ناك هنإف هنع هللا يضر ةدابع نب دعس ةفلاخم ببس امأ

 ةوقلا نم محام اوأر مهتيلهاج يف مهو مهيلع قي هللا لوسر مودق لبق ناك دقو .دلبلا لهأو ةنيدملا

 نب دعس موق جرزخلا نم وهو لولس نبا هللا دبع اكلم مهيلع اولعجي نأ اودارأف ةيبصعلاو ةورثلاو
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 قوت ايلف . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مودقو مالسإلاب كلذ ضفتناف راصنألا مظعم مهو ةدابع

 سيل اكلم مهيلع ه هولعجيو ةدابع نب دعس مهديس مهنم :م اوعيابيل راصنألا عمتجا دم هللا لوسر

 مهنم لجرل ةيلهجلا يف مألا اذه اوبر دق اوئاك مهنوكل نكلو ركب يبأ نم لضفأ هنأ مهداقتعال

 كلذ نم عنام ال هنأ مل رهظ مالسلاو ةالصلا هيلع ينوت املف ل , يبنلا دوجو هنيبو مهنيب لاحف

 مهنم نوكي نأل لهأ مه مهنأو مهيلع ًاكلم نوكي نآل لهأ هنأ مهداقتعال روكذملا دعس ةعيابم اوداراف

 مهسوفن ىضرت مو .دلبلا لهأ مه مهنوكو مهانغو مهتعاجشو مهتيبصعو مهترثك ىلإ رظنلاب كلم

 مو نيدلاب كك هللا لوسرل نيداقنم اوناك امنإو ,مهيف طورشلا ءافيتسا عم مهريغ ىلإ اودقاني نأ ةيبألا
 اولاق كلذلو .اهرسأب ةيدمحملا ةمألا ىلع ِِلَي هللا لوسرل ةفيلخ مهنم دحاو نوكي نأ اودصقي

 ةدعاس ىنب ةفيقس مهعامتجا لحم ىلإ رمعو ركب وبأ مهيلإ بهذ (لف .ريمأ مكنمو ريمأ انم نيرجاهملل

 .نيلفاغ هنع اوناك امب مهركذو مهظعوو ركب وبأ ملكت راصنألاو نيرجاهملا نيب ةنتفلا عوقو نم ًافوخ

 قحلا مهل ىلجتف ِهلَي هللا لوسر دنع ةلزنملا ولع نم هل ناك امو ركب يبأ لئاضفب مهركذو رمع ملكتو
 عم نيدلا مامزب هيلإ اوداقناو باحصألا ةلمج عم ركب ابأ اوعيابو هودصق اوناك امع اوضرعأو باوصلاو

 ولف .مهريغو دي يبنلا تيب لهأ نم هريغو يلع ةلزنم نوري اوناكو ةوقلاو دلبلا لهأ مه اوناك مهنوك

 يتلا مهتميزع اوخسف امل ركب يبأ نم رمألا اذه يف قحأو هلوسرو هللا ىلإ بحأ مهنم ادحأ نأ اوملع

 ابأ اوعيابو مهايند فرشو مهرخف هيلع بترتي يذلا مهنم دحاو كيلَمت اوكرتو اهيلع اوممص اوناك
 تيب لهأ نم ناك اذإ اهيس ال ةيولوألاو ةيقحألا هيف نوري يذلا لجرلا كلذ نوعيابي اوناك لب ركب

 . فاصنإلا نم هيلإ اوعجر امو فالخلا نم راصنألا نم عقو ام ببس رهظ اذهبف ِةْكَي يبنلا

 اهلغش ام لي يبنلا ةافوب بركلا نم اط لصح اهنإف اهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف انتديس امأ

 اهم لزن ام مظعل تناك اهلعلو .لكك هنافو نم رهشأ ةتس دعب تيفوت ىتح دمكلا اهمزالو ءيش لك نع

 مل مانألا نم دحأ اهيف هكراشي مل ةجرد ىلإ هردق ةلالجو مالسلاو ةالصلا هيلع اهيبأل اهتبحم ةدش

 ركب يبأ ةعيابم نع ترخأت كلذلف ماقما كلذ هدعب موقي سانلا نم ًادحأ ىرت نأب اهسفن حمست

 نم عمس هنأل .عنتماف لي يبنلا اهكرت ًاضرأ اهثروي نأ هنعو اهنع هللا يضر هنم تبلط اهنأ كلذ ىوقو

 كلذ نم اهسفن يف يقبف «ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن» : هلوق هلي هللا لوسر
 ًايالجتساو هللا لوسرل ةبحم كلذب اهاباحل هزاوج دقتعي ال امب ًادحأ يباحي ركب ابأ نأ زاجولو . ءيش
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 ةافول بركلاو نزحلا ةدش نم كلذك هل لصح دقف هنع هللا يضر يلع اهجوز امأو
 مث نامزلا نم ةدم هتيب مزالو ايندلا هيلع تقاض ثيحب تايسارلا لابجلا هلمحت ال ام ِةِلكَي هللا لوسر

 هداقتعا عم نازحألا ةمزالم نم هيف قداص كش ال وه امب ةعيبلا نع هرخأت نع رذتعاو ركب ابأ عياب

 نع هرخأت نأ انضرف ولو .ةدعاس ينب ةفيقس يف ةعيبلا لبق هترواشم مدعلو نأشلا اذهل ركب يىبأ ةيقحأ

 نأ ملعن نحن باوجلا يف لوقن ةفالخلا قاقحتسا يف ركب يبأ ىلع مدقم هنأ هسفن يف هداقتعال ةعييبلا
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 لهأ نم مهفالخو .ةئجلاب مهرشب نيذلاك ِي هللا لوسر ىلإ مهنم نوبرقملا ميس الو ةباحصلا روهمج
 هتايح يف ِةئَي هللا لوسر دنع ةلزنملا يلاع ناك نمب نيقيب مهدعب ءاج نمت ملعأ مه ناوضرلا ةعيبو ردب
 كلذ يف مهأطخ عضنف ركب يبأ ةفالخ ىلع اوعمجأ دق مهلكو هتافو دعب ةفالخلا قح هلوخت ةجرد ىلإ
 نم مهرصع لهأ عيمج أطخو هانضرف ول اهوبقب هسفن ركب يبأ أطخ عم بناج يف هعوقو ضرفب
 قحأ هنأ هروصت ضرفب كلذ يف ىلع أطخ رخآلا بناجلا يف عضنو .كلذ ىلع مهورقأ نيذلا نيملسملا

 يف هروصت ضرف ىلع ىلع باوصو بناج يف كلذ يف مهباوص ًاضيأ عضنو ركب يبأ نم ةفالخلاب

 نم مهريغو ةباحصلا عيمجو ركب وبأ نوكي نأ هلوسرو ىلاعت هللا اضر ىلإ برقأ ىرت اي نمف «بناج
 ةباصإو ريوصتلا اذه يف ىلع أطخوأ ,هروصت يف ًابيصم هدحو ىلع نوكيو مهلمع يف نيئطخم نيملسملا

 رون هبلق يف دحأ ىلإ هجوتي لاؤسلا اذه نأ نظأ ال ؟هلوسرو هللا اضر ىلإ برقأ ذئتقو اهرسأب ةمألا
 روصت هنع هللا يضر ًايلع نأ انضرف دقو امهيس ال باحصألاو ركب يبأ عم باوصلا نأ ىري ال مث ناميإ
 نإف ركب يبأل اهوروصت نيذلا ةباحصلا يقابك هريغل اهروصتي نم أطخلل برقأ اذهف .هسفنل ةفالخلا

 يف يلع ةلزنمب ركب وبأ ناك ولو .قحأو ىلوأ هنوكو قحلا عابتا الإ هتفالخ نم ظح اه سيل مهسوفن
 نيبو اننيب ةبارق ال ذإ روهمجلا عم نوكن ًاضيأ انكل يلع عم مهلجوأ مهلك ةباحصلاو هسفنل هروصت

 نم هتبارقب هيلع حجرملا ناكل هوجولا لك نم يلعو ركبوبأ ىواست ول لب .هتاباحم ىلع انلمحت ركب يبأ
 رئاس ىلعو ىلع ىلع ًامدقم ركب وبأ هدنع ناك هسفن لي هللا لوسر نأ انققحت دق نكلو ع هللا لوسر

 انأ وهو انسفنأ عم ال هلوسرو هللا عم نحن امنو ؟هريغ وأ ًايلع هيلع نحن مدقن فيكف .باحصألا

 نمو ولو هللا لوسرل نيبوبحملا ءابرقألا برقأ نم ناك هنع هللا يضر ًايلع نأ ملعلا قح ملعن نحن

 ءاقلإ مهرثكأو هترصن يف ًامادقإ مهمظعأو هنيدلو هل هباحصأ عفنأ نمو .هدنع نيبرقملا ءايفصألا لجأ

 قوفو .ةرجهلا موي هسفنب هادفف هشارف يف هفلخ يذلا وهو .«بورحلا كراعم ف فلتلا ناظم يف هسفنل

 ملعلا ةرفو عم نيدلا موي ىلإ نيرهاظلا نيبيطلا هتيرذ وبأو نيملاعلا ءاسن ةديس هتنبا جوز هنأ كلذ
 ةمحلا لئاضفلا نم ركب يب كلذ عم ملعن انكلو ؛هوجولا لك نم لايكلاو ةعاجشلاو لضفلاو

 الو يلع اهيلإ لصي مل هيي هللا لوسر دنع هل تناك يتلا ةلزنملا نأو كلذ نم رثكأ وه ام ةمهملا بقانملاو
 ىلع اومدقأ كلذ عمو هنع هللا يضر لعل ةليلجلا لئاضفلا هذه نوملعي اوناك ةباحصلا لكو .هريغ

 ايلع اوعياب ولو «ىلوأو اهب قتحأ ركب ابأ اودجو مهنأ كش الف .هدوجو عم ةفالخلا ىلع ركب يبأ ةعيابم

 نإ هللاو .اولعفي ملف هنم قحأ وه نم ىلع هومدقل كلذ اولعف ول مهنأ اوملع مهنكلو ءاهب اريدج ناكل

 ىقتأ نم هنع هللا يضر وهو كلذ نوكي فيكو ءركب يبأ ىلع مدقم هنأ رطختي مل هسفن ًايلع نأ نقيتأ

 ىلإ ةيادبلا نم ِْيَي هللا لوسر عم ركب يبأ لاوحأل ًادهاشم ناك دقو ًافاصنإ مهرثكأو مهقدصأو سانلا
 ىتح ناعجشلا ءايوقألا نابشلا نم كلذ دعب ناك مث ةثعبلا ءادتبا يف نسلا ريغص وه ناك دقو «ةيابغلا
 نم ناك هنأ عمسن مو هلوسرو ىلاعت هللا ةبحم يف راطخألا يف هسفن ىقلأو هسفنب ِدي هللا لوسر ىدف
 ركب وبأو «ةثعبلا لوأ يف ةدشلا تقو يف اهيس ال ركب يبأ لثم هتامهم يف ٍديقَي هللا لوسر ةروشم لهأ
 كلذ نم هلصو ولو هاداع نم يداعيو هالاو نم يلاوي هرافسأو هرضحو هراهنو هليل يف هلي يبنلل مزالم

 هسفنب هادفف ٍيِكَو يبنلا نوذؤي ًاموي نيركشملا دهاش ىتح هلايعو هلامو هسفن ىلع يتأي ررض مظعا

 برضلا ةرثك نم تومي داكو هيلع يمغأ ىتح رمألا هيلع دتشاو .هنوب رضيو مهبرضي راصو
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 هترصن ىلإ مهوعديو هبر ةلاسر غلبي مساوملا يف برعلا لئابق ىلع ٍةِيِظَي هعم فوطي ناكو «تاحارجلاو

 نأ ىرت وأ ءركب يبال كلذ ىسني ىلاعت هللا نأ ىرتأ ءٍذئتقو نسلا ريغص هنع هللا يضر يلعو كلذ لك

 اذه نأش يف هيضري ال امب هنوفلخي لي هتمأ نأ ىرت وأ ,.سانلا نم ًادحأ اذه دعب هب لدعي لي ًادمحم

 نكي م و هنأ مهملع عم دالوألاو لاملاو سفنلاب هادف دقو دامتعالا لابك هيلع هل ناك يذلا بحاصلا

 مل نمو «ىضرلا لامك هنع ضاروهو ىلاعت هللا هافوت ىتح هتايح ةدم ىلاعت هللا قلخ نم ًادحأ هب لدعي

 يبأ ةفالخ نم ناك اذام مث . هباحصأ عم يي هللا لوسر لاوحأب نيلهاجلا لهجأ نم وهف كلذ ملعي

 مالسإلا اهب هللا زعأ ,ةيناث ةوبنك تناك لب هللاو الك ؟نيملسملاو نيدلا ىلع ررض اهنم ناك له ركب

 .نيبملا نيدلا اذه دعاوق ديشو ديأو .نيملسملاو

 ىلع ًاهركو ًاعوط هنع هللا يضر مهعمجف ِخلَي يبنلا ةافو دعب برعلا لئابق رثكأ تدترا دقف

 . مالعلا كلملا هللا ليبس يف داهجلل نيملسملا شويج شيجو , ماشلاو قارعلا دالب حتفو مالسإإلا

 نسحأ ىلع تمظتناو روهظلا ةياغ هئيد هب هللا رهظأ ىتح ماوقأ دعب اماوقأ نيدلا ءادعأ ىلإ مهريسو

 باحصأ رباكأ نم مهريغو يلعو نامثعو رمع مبنم ةباحصلا عمج نأ دعب كلذ ناكو .رومألا لاح

 مهكرتب هيلع اعيمج اوراشأف ةدرلا لهأ نأش يف مهراشتساو .راصنألاو نيرجاهملا نم ِةِبَي هللا لوسر

 رركف مهيلإ ةبسنلاب مهتلقل مهتبراحم ىلع نيملسملل ةردق الو ذئتقتو برعلا مظعم مهنأل مهنأشو

 نم رخأ نأل هللاو ممل لاقف ,تومت ىتح ىلاعت هللا دبعن اولاقو « يأرلا اذه اورركف ةروشملا مهيلع

 ولو هيلع مهتلتاقل الاقع ينوعنم ول هللاو ,يبأر اذه نوكي نأ نم لإ بحأ ريطلا ينفطختف ءامسلا

 نأ عم ؟مالسإلا ين راوخ ةيلهاجلا يف رابجأ :هل هلوقب يأرلا اذه يلع رمع خبوو «يتفلاسب تدرفنا

 اذه يف عوضوملا سكعناف نيللاو قفرلاب افورعم ناك ركب وبأو نيدلا يف ةدشلاب فورعملا وه ناك رمع
 سلجملا كلذ نم ركب وبأ ماق مث هلثم رمأ دلي هللا لوسر دعب مالسإلا ىلع دري مل يذلا مهملا رمألا

بتيلف ينعبت نمف نيدترملا ءالؤه يف داهجلل ىسفنب هجوتم انأ اه : الئاق ةدرلا لهأ ىلع برحلا انلعم
 ينع

 هللا حرش نأ الإ ناك ايف :رمع لاقو «هللا لوسر ةفيلخ اي كعم نحن : مهلك هل اولاقو هيلإ اوداقناف

 دعب ىلاعت هللا دبع امل ركب وبأ الول : مهضعب لاقو . ةكريلاو ريخلا هيف ناكو ركب يبأ عابتال انرودص

 نيعتسيو ةليبق دعب ةليبق مهيراحي لزي ملف ءديلولا نب دلاخ عم هلسرأو ًاشيج شيجف ِةِلكي دمحم
 يتلود ةبراحمل اهزهجف شويجلا ترثكو مالسإلا ىلإ مهعيمج برعلا عجر نأ ىلإ ضعب ىلع مهضعبب
 هتفالخ ةدم يف تاحوتفلا تعباتتو «ذكتقو ايندلا لود مظعأ مهو ماشلاو قارعلا يف مورلاو سرفلا

 وه ناك (ى مظعألا هريزو رمع ناكو «ماتخلا معنو ةفالخلاب رمع ىلإ دهعلاب اهمتخو ماوعأ ةثالث يهو

 لهف «هتفالخ هذهو ركب وبأ اذه . هتانسح نم ةنسح هتاحوتفو هلئاضف ةرثك ىلع وهف لي ىبنلا دنع

 نيدلا موي ىلإ مالسإلا ناكرأ تديشو تديأ وأ نيملسملا لع ًاررض تبلج ىيعيشلا اهمأ اي اهارت

 هللا اناده نأ الول ىدتبنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلا و هاوه كرتو هقح عبتا أرمأ هللا محرف

 .[17 :فارعألا]

اعد ىتح شيرق يف ةميظع ةهاجو اذ ناك همالسإ لبق هنإف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع امأو
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 يف ِهط هتوعد تبيجتساف ,لهج ابأ ينعي .ماشه نب ورمعب وأ هب مالسإلا ديؤي نأب ىلاعت هيي يبنلا
 وحن اوناكو «نيملسملا نم هعم نمو ِِك# يبنلا ىلع ميظع رورس همالسإب لخد ملسأ املف ؛رمع قح

 هسفن مالسإ رمع نلعأف ؛ مهل نيكرشملا ةيذأ ةرثكل روهظلا ىلع نوردقي ال نوفختسم مهو نيرشعلا

 هب هللا زعأ موي لوأ كلذ ناكو .هعم نمب رهظف روهظلا ىلع لكي يبنلا لمحو شيرق لفاحم يف
 ًابحاصم لزي ملو «لطابلاو قحلا نيب هب قرف هللا نأل ,قورافلا ٍدتِلَي هللا لوسر هامس كلذلو , مالسإلا
 رضحو رفسو ءاخرو ةدش نم هتالاح عيمج يف كي يبنلا ةافو ىلإ همالسإ نيح نم ولي هللا لوسرل
 ةناكملاو ايلعلا ةلزنملا بحاص كلذ عيمج يف هدنع وهو ,هتاوزغ عيمج يف هقرافي ملو ملسو برحو
 لوألا ريزولا ناك هنإف كب هللا لوسر دنع هتناكمو قيدصلا ركب يبأ ةلزنم الإ اهلضفت ال يتلا ىفلزلا
 دنع ةفورعملا ةيئسلا ةبترلاو ةيلعلا ةلزنملا هذه امهريغل الو ىلعل الو نامثعل نكي ملو يناثلا ريزولا رمعو
 كي يبنلا نم بلطيل ةكم حتف لبق ةنيدملا ىلإ ءاج نايفس ابأ نإ ىتح ؛مهريغو باحصألا مومع
 يف لي هللا لوسر دنع هل اعفشيل رمع مث ركب ابأ دصقف لبقي ملف شيرق نيبو هنيب ةندحلا ةدم ديدجت
 يح ريهز ب بعك كلذكو ءًاضيأ العفي ملف ًايلعو ناثع كلذ دعب دصقف العفي ملف ةندملا ديدات
 يلع دصق مث العفي ملف هل اعفشيل رمع مش ركب بأ دصق كلذ تبجوأ بابسأل همد قي يبنا ردهأ
 دنع رمعو ركب يبأ مدقت نوملعي اوناك اضيأ نيكرشملا نأ ملعت انه نمف .هحاجن قيرط ىلع هلدف
 45 هتريس ىلع عالطا هل نكي مل نم هلهجي الو يفخلا رمألاب كلذ سيلو هباحصأ رئاس ىلع قُم يبنلا
 ريسلاو ثيدحلا بتك نإف .هدنع مهتاجردو هعم مهلاوحأو هباحصأ عم هطباورو هعئاقو خيراتو
 باحصألا رئاس ىلع هدنع نيمدقم اناك نيخيشلا نيذه نأ ىلع ةقفتم قالطإلا ىلع خيراوتلاو
 يأرلا ةباصإ يف رمعل قفتا ام مظعأ نمو .هباحصأ عيمج لبق هرومأ تارهم يف امهرواشي ناك يي هنأ
 هللا لوسر اي لاقو ,مهنم ءادفلا لوبق مدعو مهلتقب هيلع راشأف ردب ىراسأ يف هرواش ْةِفي يبنلا نأ
 « نيكرشملا بولق يف نيملسملا ةبيه خسرتل ءادفلا لوبق يغبني الف مالسإلا اهب هللا رصن ةعقو لوأ هذه

 لهألا مه هللا لوسر اي لاقو .مهنم ءادفلا لوبقب ركبوبأ راشأو «هديب هلتقي هبيرق انم دحاو لك ملس
 . ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا نم هددصب مه ام ىلع ءادفلا نم مهنم هنوذخأي امب اووقتيلو ة ةريشعلاو
 هل نوكي نأ يبنل ناك ام» ' لاعت هلوق لزنف ةقفشلاو ةمحرملا لإ كو هليل ركب يبأ يأرب لي لمعف
 نم باتك الول ميكح زيزع هللاو ةرخآلا ديري هللاو ايندلا ضرع نوديرت ضرألا يف نخشي ىتح ىرسأ

 < ميحر روفغ هللا نإ هللا اوقتاو ًابيط ًالالح متمنغ ام اولكف ميظع باذع متذخأ |هيف مكسمل قبس هللا
 هتايح ةدم هني هللا لوسر دنع ةيلعلا ةناكملاو ةينسلا ةلاحلا هذه ىلع رمع لزي ملو [10 :لافنألا]

 ةمألل ريخلا نم لصح ام لكف قو يبنلا دنع ركب يبأ ةلزنمب مظعألا هريزو ركب يبأل هدعب راصو
 ىوقألا نكرلا ناك هنأل ميظعلا باوثلاو ءاضيبلا ديلا هيف هل رمعف ركب يبأ ةفالخ ةدم يف ةيدمحملا
 اهم هل دهعف هدعب ةفالخلل ًايرك ًاؤفك هآر كلذلو «نيدلاو ايندلا تامهم يف ركب وبأ هيلع دمتعي يذلا
 دنع ةلزنم مهالعأ ركب يبأ دعب هنأ مهملعل هلو هللا لوسر باحصأ نم دحأ هيلع فلاخي ملو
 ةسايسو ريبدتلا نسحو لضفلاو لقعلا ةهج نم ةفالخلا ءابعأب مايقلا ىلع مهردقأو هيي هللا لوسر
 اهذخأت ال يتلا ةيوقلا ةيبألا سفنلاو ,ةلماكلا ةمارصلاو ةماتلا ةعاجشلا عم روهمجلا طبضو رومألا
 اهعامتجا مهنم دحأ يف عمتجت مو ةفالخلا اهيضتقت يتلا لاكلا تافص نم كلذ ريغو مئال ةمول هللا يف
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 ةارادملا مدع نيم هب افورعم ناك امل ةدشلا عوقو هنم ىشخي مهضعب ناك اغغإو . مهنعو هنع هللا يضر هيف

 رهظو اهيلع اهقفشأو ةمألاب ةمألا محرأ ناكف ؛ سكعلاب ةفالخلا دعب رمألا ناكف .هللا نيد يف ةدشلاو

 ايندلا ةسايسو مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا نيب لدعلاو .ريهامجلا رومأ طبضو ريبدتلاو مزحلا نم هنم

 . هللا ليبس يف داهجلاو .دونجلا دينجنو .نيدتعملا عيمج ىلع ةدشلاو .نينمؤملا مومعل ةمحرلاو ,نيدلاو

 ماعلا لود مظعأ مده ثيحب روهدلا نم رهد يف نيخرؤملا قافتاب هريغل عمتجي ملام تاحوتفلا ةرثكو

 رصم يف طبقلا ةلودو اهالاو امو قارعلا يف سرفلا ةلودو اهالاو امو ماشلا يف مورلا ةلود يهو .ذئتقو

 هذه ضعبل هلثم عستي ال ريصق تقو يف مهكلام مصاوعو مهدالب ىلع ىلوتساو .اهالاو امو
 ةلاسر ميمعتو مالسإلا نيد راشتنا ةعرس نم هدارأ امو ىلاعت هللا ةردق الول اهلك نع ًالضف تاحوتفلا

 هزع ومسيو هدجمو هنأش ولعي ةفالخلا يلوت ذنم مالسإلا لزي ملو ,مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس

 براعألا هل تداقنا يىتح همكح ممألا لمشيو هرحب ةطيسبلا ىلع ضيفيو هراشتنا عستيو هردقو

 نم هدعب ءاج ام لكل ًانيتم ًاساسأ ناك ًاريظع ًاعاستا مالسإلا قاطن عستاو «ةبهر وأ ةيغر مجاعألاو

 . ةيمالسإلا تاحوتفلا

 نم ناك هنأل ءال الهأ هتاذ دح يف ناك هنأ عم هللا دبع هدلول ةفالخلاب دهعي مل هلك اذه دعب مث
 ولو ءركب يبأل رهظ اى هدعب ةفيلخ نوكي نميف باوصلا هل رهظي لو مهئاملع رباكأو ةباحصلا ءالجأ

 ةمآلا ىلع هتقفشو هرظن ةقدو هعرو ةدشل رمألا هيلع لكشأ هنكلو .هيلإ دهعل صخش يف كلذ هل رهظ

 ىلإ لقعلا لايك يف ًاغلاب ناك كلذك ىوصقلا ةياغلا ىلإ نيدلا ةوق يف هغولب عم ناك هنأل ؛ةيدمحملا

 اهيف رصحم يتلا فاصوألا ذئتقو نيدوجوملا ةباحصلا نم دحاو يف عمتجي مل هنأ ملع دقو ءايلعلا ةورذلا

 يف دجوت دقو ءاهب هيلإ دهعي ىتح رمعو ركب يبأ ىلإ اوداقنا مى هيلإ دايقنالا ىلع ًاعيمج مهلمحتو ةفالخلا

 اهمأ اهارت فيكف .هتفالحو هتريس هلهو رمع اذهف .رخآلا يف دجوت ال ايازم ضعب اهل نيلهؤملا ةعامجلا

 لاحلا اذه بجعأ ام هللا ناحبس .نيملسملاو مالسإلاب ترضأ وأ نيبملا نيدلا تعفن له . ىعيشلا

 هل نودهشيو مهبتك يف هتريس نسحو هلدع ةرثكو هتفالخو رمع ركذب نورختفي رافكلا ىرن نحن اهنيبو

 مهكولم عيمج نع اهب هنوزيمي ةجرد ىلإ هيلع ءانثلاو هحدمب نوجهليو دادسلاو ةسايسلا يف دارفنالاب
 مهباسنأ اوظفح ولو سرفلا ميس الو ةعيشلا نم نيملسملا ضعب كلذ سكعب ىرن « مهريغ نع الضف

 يتلا رمع شويج ةطساوب مالسإلا نيد ىلإ سوجملا نيد نم اولقتنا امنإ .نيمدقألا مهدادجأ اودجول

 مهيرارذ ىلعو اوملسأ نم ىلع ننملا مظعأ هنع هللا ىضر هلف هلف . مهدادجأ اهب ىدهو مهدالب اهب حتتفا

 ةيدمحملا ةمألا ىلعو ًاصوصخ مهدادجأ ىلعو مهيلع هلضف اوسن دقف كلذ عمو «ةمايقلا موي ىلإ

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو .هادأف هلهأل قحلا فرعو هاوه ذبنو هللا ىقتا نم هللا محرف ءًامومع

 نيقباسلا نم ناكو , ةيلهاجلا يف شيرق رباكأ مظعأ نم ناك هنإف هنع هللا يصر ناهثع امأ

 لزي ملو «نيرونلا اذ هامسف ٍدِلكَي هللا لوسر يقنب جوزتو نيتلبقلا ىلإ ىلصو نيترجهلا رجاه ,مالسالل

 نيبحملا مظعأو هيلإ نيبرقملا لجأ نم وهو .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةافو ىلإ مالسإلا لوأ نم
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 ًاعيمج مهيلع رمعو ركب يبأ دعب نامثع ميدقت ةباحصلا روهمج دنع مولعملا نم ناك ىتح هيدل نيبوبحملا
 هللا يضر رمع نب هللا دبع نع يراخبلا ثيدح يف كلذ حص امك . يي هللا لوسر دنع لضفلا يف
 لضفن لي يبنلا ةايح يف انك» :لاق هنأ مهلضفأو مهاقتأو مهعروأو ةباحصلا ملعأ نم وهو .امهنع

 ولو «مهنم دحاو نيبو هنيب ةبارق الو «نامثع مث رمع مث ركب ابأ لضفنف وي هللا لوسر باحصأ نيب
 نارثع ناكو .ةكي هللا لوسر نم هتبارقل ايلع يباحو ركب يبأ ىلع همدقف هابأ ىباحل ةاباحملا هيلع تزاج
 ءادعأ دشأ نم مهتسايرو مهترثك عم اوناك ةيمأ ونب هموقو .شيرق ءاسؤر نم ةيلهاجلا يف
 ةياغ يف ديدج ٍذئموي مالسإلاو ةثعبلا لوأ يف ِلي هللا لوسرب نمآو نامثع مهفلاخف ْوِْثَ هللا لوسر
 ةئيدملا ىلإ مث ةشبحلا ىلإ رجاهو .ةوقلاو روهظلا ةياغ يف نيتم ٍذئتيح كرشلاو .ءافخلاو فعضلا
 ةايح يف مالسإلا يف ءاضيب دي نم هل مكو .هدهاشمو هتاو زغ رثكأ يف ٍيكَي هللا لوسر قرافي ملو «ةرونملا
 هلي يبنلا نأ اهنمو . كوبت ةوزغ يف ةرسعلا شيج هزيهجت اهنم .اهيف هدسم دحأ دسي مل وي يبلا
 ملف رمع هلبق كلذب رمأ لك ناكو .نيفعضتسملا نينمؤملا بولق بيطيل ةكم ىلإ ةيبيدحلا موي هلسرأ
 ةرثكو هتيبصع ةوقل نامثع ىلع هلدو هموق ةلقو هل مهتوادعو مهل هتوادع ةدشل شيرق نم ًافوخ لعفي
 فاوط مدعل تيبلاب فاوطلا نم عنتماو ءهجو متأ ىلع لك هللا لوسر ةجاح ىضقو بهذف .هموف
 نمت ييحتسأ الأ» :لاقف .كلذ نع لئسف .هنم يحتسي َةْلَو ناك دقو . ماعلا كلذ يف هب دو يبنلا
 ةبحملاو ايلعلا ةناكملاو ىفلزلا ةلزنملا يف هلك يبنلا دنع كلذك لزي ملو «نمحرلا ةكئالم هنم يحتست
 مايأ ركب يبأ دنع ناك مث .ىضرلا مامت هنع ضار وهو ِةلَك ينوت نأ ىلإ ىربكلا ةيانعلاو ىمظعلا
 ركب يبأ نئس ىلع ىبثم ةفالخلا ىلوت امل مث .كلذك هتفالخ مايأ رمع دنع ناك مث ,كلذك هتفالخ
 ,ةيقيرفأ دالب نم اريثكو هعمجأب برغملا حتف ىتح هللا ليبس يف داهجلاو سانلا نيب لدعلا يف رمعو
 دالب رئاس ىلع ىلوتساو .نيصلا دودح ىلإ لصو ىتح اهالاو امو ناسارخو ةينيمرأ دالب حتفو
 نم كلذ ريغو سدورو صربق رحبلا رئازج نم حتفو .هتفالخ ةدم يف ىرسك كاله ناكو .سرفلا
 راطقأ يف ميظع راشتنا هتدم يف مالسإلل لصحو .رمع تاحوتف يهاضت يتلا ةريثكلا تاحوتفلا
 مقنف لامعألاب ةيمأ ينب ءاسؤر ةيلوت نم رثكأ نأ ىلإ هتفالخب نيطبتغم نيضار سانلا لزي مو ء.ضرألا
 هورصحف ةرونملا ةنيدملا ىلإ اوتأو هتعاط نع اوجرخف قارعلاو رصم لهأ قاسف نم موق كلذ هيلع
 . هنع هللا يضر ءاللظ هولتقو

 نأ ىلع نآلا ىلإ ةباحصلا رصع نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ةيدمحملا ةمألا روهمج قفتا دقو
 ةصوصخم ةبارق ال ةمألا نأل , يهشتلا درجمب نوكي نأ نكمي ال قافتالا اذهو . يلع نم لضفأ نامثع
 لضفلا يف امهتمدق اهنأ امكف ءرمعو ركب يبأ نيبو اهنيب ةصوصحم ةبارق ال اهنأ اك .نامثع نيبو اهنيب
 تبث امل هدعب نم ىلعو ىلع ىلع هتمدق كلذك ليضفتلا بابسأ نم اهدنع تبث امل هدعب نم ىلعو هيلع
 ىلع هليضفت بابسأ نم رهظأ اندنع نيخيشلا ليضفت بابسأ تناك نإو هليضفت بابسأ نم اهدنع
 مهتتف رعم ةرتكو مهملع ةرفوو مهنيد ةوقب انقوثول كلذ ف حلاصلا انفلس عابتا انمزلي نحنو .يلع
 نم هتبراقل ايلع اوباحل كلذ يف نوباحي اوناك ولو ادحأ نيدلا يف مهتاباحم مدعو مهعروو
 . ََِج هللا لوسر
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 ىلع مهروهمج قفتا هلك اذه دعبو هتايح لاح ِدِْك هنم اهنم لك برق ةلاح مهنم ةباحصلا دهاشو

 مو .نيعمجأ مهعابتأو نيدهتجملا ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا روهمت بهذم وهو « داثع ةيلضفأ

 تبث مث «نايثع ىلع ًايلع الضفف هيلوق لوأ يف كلامو يروثلا نايفس الإ ةمئألا نم كلذ يف فلاخي

 رمألا كلذ ىرجو ىلع ىلع هليضفت يف روهمجل | قفاوو لوألا هلوق نع عجرف نامثع ليضفت كلام دنع

 مدقتملا نع رخآتملا هنقلتيو فلخلا نع فلسلا هيوري ليج دعب ًاليج ةعبرألا بهاذملا لهأ قافتاب

 عماجملا يف نلعيو ربانملا سوؤر ىلع هب ظعويو سوردلا يف أرقيو دئاقعلا يف ررقيو بتكلا يف رشنيو

 .!ذه انتقو ىلإ ريجحن الو دييقت الو ريكن نود نم ةيمالسإلا لفاحملاو ةينيدلا

 بيطت فيكف «نييدهملا ةادهلا ليبسل عباتلا .نيبملا هنيدل يرحتملا ملسملا اهمأ اذه تملع اذإ

 اهئاياوأو اهيعباتو اهتباحص نم راودألاو راصعألا رئاس يف ةميظعلا ةمألا هذه أطخ دقتعت نأ كسفن

 ىرتأ . مهايندو مهنيد رومأ يف مهتاداقو مهؤالقعو مهتاداسو سانلا ءاملع مهو اهءدهتجمو اهئايقتأو

 لهأ انتاداس نم مالعألا ةمثألل بيطت هارت مأ هلت هللا لوسر رسي هارت مأ «ىلاعت هللا يضري كلذ

 نارثع قبسف ناهر يسرف نامثعو يلع اهيلإ ناك دقف ةفالخلا ةهج نم امأ . الكو اشاح ؟ماركلا تيبلا

 ةيلهألا هيف اهنم لك نوكو لضفلا يف اهيراقت ىلع ليلدلاو «نامثع هعبتال ىلع هقبس ولو لع هعبتاف

 ركب وبأ هملع ام امهدحأ يف ملعولو اههنم ًادحاو رمع صيصخت مدع رمعو ركب يبأ دعب ةفالخلل ةماتلا

 ةاباحملا هيلع تزاجولو ,ةاباحم نودي هريغ هعم ركذي ملو هيلإ ةفالخلاب دهعل عيمجلا ىلع مدقتلا نم هيف

 هنوكو لَو هللا لوسر نم هتبارق نع الضف اهنم هينب دجو ىلع تنب موثلك مأ هتجوز وبأ هنأل ًايلع ىباحل

 الف امهريغ امههعم يمس دق تلق نإف . . نيرهاطلا نيبيطلا ةوبنلا تيب لهأ ابأو نيملاعلا ءاسن ةديس جوز

 نأ ملعأ هللاو .هملع عم كلذ لعف معن تلق .امهيف ةفالخلل ةيلهألا راصحنا ةفرعم ىلع كلذ لدي

 نيب ةنتفلا عوقو نم فاخف ةيمأ ينبو مشاه ينب نيب ةسفانملا ةدش نم هملعي امل امهيف ةرصحنم ةفالخلا

 امهدعب ةيلهألا يوذ نم امهريغ امهعم مضف نينثالا يف اهرصح اذإ وأ اههنم دحاو ىلع صن اذإ نيتليبقلا

 هلل دمحلاو ةمألا تيضرو كلذك ناك دقو مهقافتا هيلع عقي نمب ةمألا ىضرتف مهنيب ىروش نوكتل

 ام لك يف ةنواعملاو ةعاطلاو عمسلا ىلع اومادو ماركلا تيبلا لهأ رئاسو يلع هعيابو نامثع ةفالخب

 «هنع هللا يضر ًاديهش هولتقف قارعلاو رصم جراوخ نم ةعامج هيلع جرخ نأ ىلإ هتفالخ ديؤيو هديؤي

 هللا يضق نأ ىلإ هنع نيماحملا نم اوناك لب مهريغو تيبلا لهأ ةباحصلا نم دحأ مهعم دجوي ملو

 ذئتقو ادوجوم ناكو .هيف ترصحنا دق نامثع دعب اهنأل ةفالخلاب لع عيوبف .هيلئاق ةواقشو هتداهشب

 نمو .يلع دوجو عم مهعيابي نأ ةباحصلا نم دحأ لاب يف رطخي ملو صاقو يبأ نب دعسوريبزلاو ةحلط
 نم هركذ ًادحأ َرأ مل نإو .نامثعو لع عم مهايإ رمع ركذ ةمكح يف كل هتركذ ام ةحص ملعت انه

 يف اهتركذ |مبنع هللا يضر يلع ىلع نامثع ليضفت ىلع لدت ةيمانم ايؤر تيأر داقو نأشلا اذه يف نيفلؤملا

 .كادهو ياده ىلوتي هللاو كانه اهعجارف نورشعلاو ةثلاثلا ةياكحلا يهو .باتكلا اذه ةمئاخ

 ةباحصلا نم هيلع ىغب نم عم هنأشو يلع ةفالخ يف لصف
 كو هللا لوسر باحصأ نم دقعلاو لحلا لهأ عمتجا ًاديهش ًامولظم نامثع لتق دعب مث
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 عم دحأ اهقحتسي الو هيف ترصحنا دق اهنأل ةفالخلاب هوعيابف هنع هللا يضر يلع ىلإ اوهجوتو مهريغو

 دوهشملا ةرشعلا دحأ وهو .طق ًانثو دبعي ملو مالسإلل هتيقبسأ اهنم : ىصحت ال ىتلا هلئاضف ةرثكل هدوجو

 وبأو «نيملاعلا ءاسن ةديس ةمطاف ىلع هرهصو ةاخاؤملاب هوخأو ِةيي هللا لوسر مع نباو ةنجلاب مهل
 داهزلاو نيروهشملا ناعجشلاو نيينابرلا ءاملعلا دحأو نيرهاطلا هلآ دجو نيسحلاو نسحلا : هيطبس

 رجاه املو . بك هللا لوسر ىلع هضرعو نآرقلا عمج نم دحأو «نيفورعملا ءابطخلاو نيروكذملا
 تناك يتلا اياصولاو عئادولاو هتنامأ هنع ىدؤي ىتح ًامايأ ةكمب هلعب ميقي نأ هرمأ ةنيدملا ىلإ كي يبنلا

 هيف هنوبقاري نوكرشملا ناك يذلا هشارف يف مانو .كلذ لعفف ,هلهأب هقحلي مث ب ِديِللَع يبنلا دنع

 ةنيدملا ىلع هفلختسا ديك هنإف كوبت الإ دهاشملا رئاس دلو يبنلا عم دهشو .هسفنب هادفف كَم هولتقيل

 نوراه فلخ ناك هيلع هللا تاولص ىبسوم نإف «ىسوم نم نوراه ةلزنمب ىنم تنأ» : ذئنيح هل لاقو
 ناك ردب ةوزغ يفف .ةروهشملا راثآلا دهاشملا عيمج يف هلو ,ةاجانملا ىلإ بهذ امل هموق يف مالسلا هيلع
 نب ورمع قدنخلا ةوزغ يف زرابو ةبرض ةرشع تس دحأ موي هباصأو هزراب نم لتقف «نيزرابملا لوأ يف

 حتفلا نأ كي ربخأو ربيخ موي |ميس ةريثك نطاوم يف ءاوللا ل ٍللظ يبنلا هاطعأو هلتقف ريهشلا يرماعلا دو

 لمحو ,«كلذك ناكو نيحيحصلا يف امك هلوسرو هللا هبحيو هلوسرو هللا بحي هنأب هفصوو هدي ىلع نوكي
 هلمحي ملف كلذ دعب هورج مهنأو ءاهوحتفف هيلع نوملسملا دعص ىتح هرهظ ىلع اهنصح باب ٍذئموي
 حتف ىتح هدي يف وهو لتاقي لزي ملف هسفن نع نصحلا بابب سرتت هنأ ةياور ينو الجر نوعبرأ الإ

 ىتلا رخافملاو بقانملاو لئاضفلا نم كلذ ريغو ءاوعاطتسا ايف هوبلقي نأ ةينامث دارأف هاقلأ مث « هيلع هللا
 ةحار اهيف دجي ملو شيع ةفالخلا يف هل أنهي مل كلذ عم هنكلو .رتافدلاو مالقألا اهرصح نع زجعت
 نوكسلا عم ةفالخلل هلوخد هللا ردق ولو .بناج لك نم بصنلاو بعتلا بابسأ هيلع تلاوتو
 تاحوتفلا ةرثكو رومألا ديهمت يف مهنع رصق ناك امل هفالسأ ةفالخ يف لصح امى ةمألا عامتجاو ءودحلاو
 ءاهيف لخد ةفالخلا هلوخد نيح نم هنكلو .مه لصح امك ضرألا راطقأ رئاس يف مالسإلا رشن ةدايزو

 بازحألا بزحتو نامثع لتق ببسب بارطضالاو شيوشتلا ةياغ يف اهرومأو فالتخالا ةياغ يف ةمألاو
 لغتشا املك هنع هللا يضر ناكف «ةنيابتم ضارغأو ةفلتخم ءارآ ىلع تاعامجلا عامتجاو ءارآلا فاالتيخاو

 لوأ يف امأ . مهب قثي ناك نم مظعأ هاداع ىتح رخآ بناج نم قرخ هيلع قتفنا بناج نم قرخ دسب
 اوشيج دقف ءابنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا عم اههنع هللا يضر ريبزلاو ةحلط لثمف رمألا
 هولتق نيذلا نم نامثع رأثب ذخألل ةميظعلا ةبراحملا كلت هنيبو مهيب تراصو لمجلا ةعقو شيج هيلع
 ةنتفلا ةدايز نم ًافوخ مهميلست نم عنتماف هنع هللا يضر يلع مامإلا ركسع يف مهرئاشعو مه اوناكو
 زازعإلاو ماركالا ةياغب ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةشئاع عجرأو ةحلطو ريبزلا مهنم ريثك لتق نم ناك ام ناكف

 عفني مل ًائيش ىضق اذإ هللا نكلو ,مهنعو هنع هللا يضر يلع ةرصنب سانلا ىلوأ مه ءالؤه نأ ىفخي الو

 ةعقو يف هنع هللا يضر هل متي حتفلا داك نأ دعب مث ءرصبلا ىمع ءاضقلا عقو اذإو رظنلاو لقعلا

 عجرو برحلا لطبف هللا باتك ىلإ ةمكاحملا بلطو حامرلا ىلع فحاصملا عفر ةديكم تلصح نيفص

 هعاطأ نمب مهبرحب لغتشاف هيلع اوجرخو ميكحتلا اوركنأف اوقشنا يلع ركسع نإ مث ؛هاوأم ىلإ لك

 مدب بلطلا يف هتعاط ىلع اوقفتا دقو , ماشلا يف شويجلا شيجيو عومجلا عمجي ةيواعمو «هركسع نم

 اديهش هلتقب هللا ىضق ىتح رمأ هل مظنني لو شيع نينمؤملا ريمأ لعل أنهي مل كلذك رمألا يقبو ؛ نامثع
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 ةبيجعلا لاوحألا هذهلو . مجلم نب نمحرلا دبع نيقراملا جراوخلا دحأ نيرخآلا ىقشأ دي ىلع اديعس

 يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ ةدم يف رومألا ماظتنا مدع ةمكح

 هللا مركو هنع هللا يضر ىلع نينمؤملا ريمأ ةفالخخ يف رومأل ماظتنا مدع يف ةينطابلا ةمكحلا امأ

 امك ةيهولألا هيف هيف اودقتعي ىتح موق هبح يف طرفيس هنأ نم ىلاعت هللا هملع ام ملعأ هللاو يهف .ههجو

 أدتبا دقو هتيهولأ نودقتعي مهنإف ةيريصنلا ةفئاطك نألا ىلإ نودوجوم مه فئاوط نم كلذ دعب عقو

 مهباتتساو مهنع كلذ هغلب نيذلا رضحتسا كلذب ملع املف .هنع هللا يضر هتفالخ ةدم يف رمألا اذه

 دقو .رانلا بر الإ رانلاب قرحي الذإ ؛ .ئتيهولأب داقتعا اندز نآلا ارلاقف رانلاب هقرحأ مهنم بتي ل نمف

 : قوتعم نباوهو  مهيرخأتم هارب فعب لاق ىقح لادن

 قالخلا ةوفص نيدلا ةورع اياربلا ىلوم ءايصوألا ديس

 قازرألا ردقم لب ل لاض فاالاو ملعلا ندعم يحريلا طيهم

 قاقد رذ باسح هنع بز 2 داعياال ةاهشلاو بيغلا ملع

 ءهنع هللا يضر هيف ةيهولألا ىوعد مهوي اهرهاظ نكلو .اهليوأت نكمي تايبألا هذه نأ عم

 ال يذلا لحملا يف هزجع رهظأ ةبذاكلا ىواعدلا كلت هنع هللا يضر هقح يف نوكيس هنأ هللا ملع املف

 كتلوأ كلهي ناك لب اومعز ايك ةيهولأ ةوق هتاذ يف هدنع تناك ول هتوق نم ًئيش رخدي نأ هيف نكمي

 موق ىلع رصتناف مهبراحو هوبراح ىتح نوفلاخملا رثكو هرومأ نم هيلع قتفنا ام دسو هاياعر نم رشتنا

 ىلإ هئاضقو ىلاعت هللا ردقب بابسألا تلهستو رمألا هل متي ملف .نيرخآلا ىلع رصتني داكو مهنم

 يف هرمأ لزي ملو .اهتاهدو برعلا لئابق نم اهريغو شيرق نم ةريثك عومج هيلع عمتجا ىتح ةيواعم

 نم هيف وه ام ىأر اذإ ناكو ءأديهش لتق نأ ىلإ رابدإو قرفت يف هنع هللا يضر يلع رمأو ؛كرقإو مات

 ةفالخلا تكرت ولو .ًادج- ميظع اينيب قرفلا نآل هئدصي دحأ داك ل هعوقو لبق هب ثدحول رمأل
 دحأو ردب لهأ نم ةريثك فولأ رصعلا كلذ يف ةيواعم ىلع مدقتل اهلهأ الإ اهالوتي ال ثيحب ةيقحألل

 مهديس ناك يلعو .مهنم دحاو ىلع مدقتي ةيواعم نأ دحأ لاب يف رطخي ال نيذلا ناوضرلا ةعيبو

 ةيواعمل بابسألا تأيهت كلذك رمألا نوك عمو .عمجأ ةمألا قافتاو مهقافتاب نيعمجأ مهيلع مدقملاو

 ةفئاطك .اذه اننامز ىلإ ةيهولألا هيف نوعدي نوريثك سان لاز ام هنع هللا يضر يلع ىلع ىلاعت هللا هردق

 ةوقلا نم هنع هللا ىضر هل لصح ول فيكف . ماجعألا دالب فئاوط نم اهريغو ماشلا دالب يف ةيريصنلا
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 لئنيح ىشحي ناكف «نامثعو رمعو ركب يبأل لصح ام تاحوتفلا حتفو رومألا طبضو ةملكلا عامتجاو

 راونألاو ةرخازلا مولعلا نم هيف عمتجا دقف ءاولض نم ريغ سانلا نم ريثك هتيهولأ داقتعاب لضي نأ
 ال كلذ نأ سانلا ضعبل ليخيو .لوقعلا شهدي ام ةرهابلا ةحاصفلاو ةرفاسلا رارسألاو ةرهاظلا

 يه ملعأ هللاو هذهف .مالحألا ءافعض نم ماغطلا ضعب هيف لض كلذلو ءرشب يف هعاتجا نكمي

 لعفي هللاو ,ريغص ريغص هيلإ ةبسنلاب وه يذلا ةيواعم ةوقو ,ريبكلا مامإلا اذه زجع راهظإ ىف ةمكحلا
 .ريبخلا ميلعلا وهو ءاشي ام هقلخ يف

 يلع ةفالخ ةدم يف رومألا ماظتنا مدعل رهاظلا ببسلا
 هنع هللا ىصر

 امو هنع هللا يضر نامثع لتق وهف هنع هللا يضر يلع ةفالخ ماظتنا مدعل رهاظلا ببسلا امأو

 اوناكو ةيمأ ينب ديس ناك نايثع نأ كلذ حيضوتو .ناك ام ناك نأ ىلإ رورشلاو رومألا نم هيلع بترت

 ةيبصع نم ىوقأ مهتيبصع تناك لب . ةيلهاجلا يف ةسايرلا يف ناهر يمرف مشاه ينب مهمع ينب عم

 ةيزملا هذه ىلع مهودسح هَل هللا لوسر ثعب (لف . مهيلإ ةبسنلاب مشاه ينب ةلقو مهترثكل مشاه ىنب

 نع مهرثكأ رخأت كلذلو .هوجولا نم هجوب اهيلإ اولصي نأ نكمي ال يتلا ىمظعلا ةيقنملاو ىربكلا
 دانعلاو كرشلا ىلع نيرصم اوقبو .قدنخلاو دحأو ردب يف هلوسرو هللا اوبراحو قحلا اودناعو مالسإلا

 ىلإ مهدايق ٍدئنيح اوملسف ءةفرشملا ةكم حتف مظعألا حتفلا موي ىلإ شيرق ةاتع نم ريثك عم
 مهنم لصوف .عمطم ةمواقملا يف الو عزنم سوقلا يف قبي مل نيح نيروهقم نيبولغم لي هللا لوسر
 «ءاقلطلا متنأ» : مه لاقو . مهلاومأ مهاطعأو راسإلا نم مهقلطأف ماركلا ةلماعم مهلماعو ماحرألا

 كو هشيحلو هل ةمينغ مهلاومأ عم اوناكو ءاقرأ ًاديبع مهلك اوراصف . .قرلا مهيلع برضل ءاشولو
 لع هوعبتاو ءرايتخالا ال رارطضالاب اوملسأف رادتقالا دنع مهنع افع هنكلو نيدهاجملا نيب مهمسقف

 نم ناكو . لَو هتبحمب مهمالسإ يوقيو هب مهفلأتيل أر يثك ًائيش اهمئانغ نم مهاطعأف «نينح ةوزغ ىلإ
 نم ةيقوأ نيعبرأو لبإلا نم ةئام مهنم دحاو لك ىطعأف .ةيواعمو ديزي هانباو نايفس وبأ مهئاسؤر

 الو مهئارقفل ال راصنألاو نيرجاهملا نم مالسالل نيقباسلا هباحصأ نم ادحأ ٍطعي ملو .ةضفلا

 مهمركيو مهب فطلتيو مهفلأتي لزي ملو ,لئابقلا ءاسؤرو شيرق رباكأ ضعب ىطعأ امنإو . مهئاينغأل

 .دالوآلاو لاومألاو سوفنلاب هودفو .داهجلا قح هعم اودهاجو , مهمالسإ نسحو مهناميإ يوق ىتح

 مالسالا نكمتو مهتياده ىلع هصرحل مهفلأتيو مهيرادي ناك ِدئي هللا لوسر نأ ملعت انه نمو

 ريثك ةياده بترت نم هملعي املو ,نيمدقملا هتريشع ءاسؤرو نيبرقألا هبراقأ نم مهنوكل . مهولق نم

 مهبراقأ نم ةيلهاجلا يف مهيلإ نودقاني اوناك نمت مهتعاطب مهتعاطو مهتياده ىلع سانلا نم

 قح كلذ دعب لي هللا لوسر عم اودهاجو .هلل دمحلاو مهمالسإ حص دقو .مهقئالعو مهئافلحو

 275 يبنلا ةايح يف ةليلج ةليمج راثآ نيملسملاو مالسإلا يف مهنم رهظو ءرمعو ركب يبأ عمو داهجلا

 وهو ؛ءارمألا مهنم رمؤيو ِْك يبنلاب ءادتقا مهيراديو اضيأ مهلجي هنع هللا يضر ركب وبأ ناكو .هدعبو
 ىلإ يقبو ماشلا دالب يف مورلا ةبراحم يف رابكلا شويجلا ءارمأ ةلمج نم نايفس يبأ نب ديزي رمأ يذلا

 اا



 ةفالخ ةدمو .ءرمع ةفالخ ىيقاب ماشلا ريمأ يقبف .ةيواعم هاخأ هناكم رمع ىلوف .تامو رمع ةفالخ

 قح هللا يف اودهاجو دايقنالاو ةعاطلا رمع ةفالخو ركب يأ ةفالخ يف اومزالو .ةنس نيرشع نامثع

 مهالو دقو .هنيبو مهنيب يتلا ةبيرقلا ةبارقلا ناثع ةفالخ يف كلذ نم مظعأ لب كلذك اوناكو داهجلا

 تامدخ ةلملاو ةمألا اومدخو ةريثكلا تاحوتفلا حتف نم اونكمتف .شويحلا ةدايقو ةمهملا لامعألا

 ريثك بولق اورغوأ كلذب مهنكلو .عساو هللا وفعو مهضعب نم عقي ناك طيلخت ىلع ةروربم ةروكشم
 ةميمعلا مهعفانمو ةميسجلا مهتانسح ىلإ اورظني لو ةميمذلا مهتالز مهيلع اودقتناف «سانلا نم

 عمسي اال هنع هللا يضر ناثعو ءراحبلا رئازجو ةيقيرفإو ايسآ يف اهوحتتفا يتلا ةميظعلا مهتاحوتفو
 نع الضف , ماظعلا تاحوتفلاو مالساإلا راشتنا نم مهيديأ ىلع هللا هردق ام دهاش هنأل مالملا مهيف

 نم شويجلا هيلع اوشيجف ؛نامثع ىلإ مهيلع نيدقتنملا ةهارك كلذب تلقتناف هتبارق يوذ نم مهنوك
 قاقشلا لهأ قاسفلا ةرجفلا ةاغبلا جراوخلا كئلوأ يديأ ىلع هتداهش هللا ردقو قارعلاو رصم

 . هفصو نكمي ال ام ةملكلا قيرفتو رورشلا نم هلتقب ةمألا ىلع دروف .قافنلاو

 ةفالخلا ىلع هنع هللا يضر يلع ةعيابم ترج ةلؤملا ةميظعلا ةنتفلاو ةشهدملا ةلاحلا هذه يفو
 ًارارضأ نيملسملاو مالسإإلاب ترضأ بوركو بورح تلصحو تافالتخالا ترثكو نتفلا تبعشتف

 موي ىلإو نآلا ىلإ اهنم رمتسا ام اهمظعأو «نيرهادلا رهدو نيدبآلا دبأ اهتافالم نكمي ال ةلئاه

 اهللضتو ىرخألا هركت اهنم ةدحاو لك قرفو بهاذم ىلإ ةيمالسإإلا ةمألا ةملك قارتفا وهو .نيدلا

 مالعأ ضغبب ًانيبم ًالالض اولض نم مهنمو .ةيريصنلاك ةيلكلاب مالسالا نع اوجرخ موق مهنم

 . مهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلاو ريبزلاو ةحلطو نايثعو رمعو ركب يبأك ةباحصلا

 نم مهنعو هنع هللا يضر ةباحصلا عيمج ىلع لع ليضفت دقتعت يتلا يهو : ةلضفملا ةقرفلا امأ

 هنع هللا يضر ًايلع نإف .رذع رهاظلا بسحب اهو لهس اهرمأ هذهف ,مهرفكتو مهيف نعطت نأ نود

 همهفو هروصت نع انلاثمأ لوقع زجعت ام ةيتاذلاو ةبستكملا ةيويندلاو ةينيدلا لئاضفلا نم هل ناك

 دنع وهف ةثالثلا ىلع همدق نمو «نيدشارلا ءافلخلا عبار كلذ عم هنكلو .هملعو ه هرصح نع ًالضف

 امنإو نيملسملا ةلمج نم هنوك نع هجرخت ال ةفيفخ هتعدب نكلو ,نيدلا يف عدتبم ةيدمحملا ةمآلا روهمج

 الو مهدعب نمف ةباحصلا نم حلاصلا انفاس روهمج كلذ يف هيلع ناك ام فلاخ دق هنأل ًاعدتبم ناك

 هتايح ين مهنم كي هللا لوسر هبرقي ناك نمب مهدعب نمت فرعأ اوناك مهنع هللا يضر مهنأ بير

 الو مهريغ نم ىلاعت هللا ىقتأو عروأو ليضفتلا بابسأب ملعأو هتامههم يف هريغ نم رثكأ هيلع دمتعيو

 نمو .هتاقوأ رثكأو .هتاوزغ يف لكي هللا لوسرل نيمزالم اوناك مهنإف مهنم راصنألاو نورجاهملا امهيس
 بابسأب مهنم ملعأو هباحصأ عم ْلي هللا لوسر لاوحأب مهنم فرعأ هنأ مهدعب ءاج نمت ىعدا
 . لوضفلا ريثك لضفلا ميدع لوبخم لقعلا دساف لجر وهف مهنم هلل ىقتأو عروأ هنأ وأ ءليضفتلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا :نينمؤملا مأ نوؤش لضف يف لصف

 نأو يراخبلا حيحص يفف ءهيلإ لك هللا لوسر جاوزأ بحأ تناك اهنأ يف دحأ فلتخي مل يهو

 . «ءاهوبأ لاق ؟لاجرلا نمف ليق .ةشئاع لاق ؟هللا لوسر اي كيلإ بحأ سانلا يأ لئس ِدِي يبنلا

 الأن



 نم اذهو .ًادحأ كلذ نم نئتسي مو سانلا ةفاك ىلع ةبحملا يف اهليضفت ِةلكَب قلطأ فيك رظناف
 . اهنع هللا ىضر ةمطاف ةديسلا هيلإ بحألاف ةونبلا ثيح نم امأو . ةيجوزلا ثيح

 ةشئاع موي مهايادهب نورحتي اوناك سانلا نأ» ةملس مأ نع ملسمو يراخبلا ناخيشلا ىورو

 ةشئاع هيف بزحف :نيبزح نك هيلي هللا لوسر ءاسن نأو هولي هللا لوسر ةاضرم كلذب نوغتبي

 ةملس مأ بزح لاقف هَ هللا لوسر ءاسن رئاسو ةملس مأ رخآلا بزحلاو . ةدوسو ةيفصو ةصفحو

 ثيح هيلإ ٍدهيلف كي هللا لوسر ىلإ يدبي نأ دارأ نم :لوقيف سانلا ملكي ٍَي هللا لوسر يملك اهل
 تلاق «ةشئاع الإ ةأرما بوث يف انأو ىنتأي ل يحولا نإف ةشئاع يف ىنيذؤت ال» :اهل لاقف هتملكف ناك
 هتملكف ِِي هللا لوسر ىلإ اهنلسرأف ةمطاف نوعد نبنإ مث هللا لوسر اي كاذأ نم هللا ىلإ بوتأ
 ةشئاع نع ملسم ىورو .«ةشئاع ينعي :هذه يبحأف لاق ىلب تلاق ؟بحأ ام نيبحت الأ ةينب اي» :لاقف

 , هلك هللا لوسر ىلإ كك هللا لوسر تنب ةمطاف دي يبنلا جاوزأ لسرأ» :تلاق اهنع هللا يضر
 يننلسرأ كجاوزأ نإ هللا لوسر اي :تلاقف ءال نذأف يطرم يف يعم عجطضم وهو هيلع تنذأتساف

 تسلأ :ةينب يأ ٍخَي هللا لوسر اهل لاقف تلاق . ةتكاس انأو ةفاحق يبأ ةنبا يف لدعلا كنلأسي كيلإ
 نم كلذ تعمس نيح ةمطاف تماقف تلاق ,.هذه يبحأف لاق ىلب تلاقف ؟بحأ ام نيبحت
 امل لاق يذلابو تلاق يذلاب نهتربخأف لي هللا لوسر جاوزأ ىلإ تعجرف هلي هللا لوسر
 نإ :هل يلوقف قلك هللا لوسر ىلإ يعجراف ءيش نم انع تينغأ كارن ام :اهل نلقف وكي هللا لوسر
 .«أدبأ اهيف هملكأ ال هللاو :ةمطاف تلاقف ,ةفاحق يبأ ةنبا يف لدعلا كندشني كجاوزأ

 ىلع ةشئاع لضف» : فَي هلوقك ًادج ةريثك يهف اهلضف يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا امأو
 ريرح نم ةعطق ىلع اهتروصب يو يبنلا قأ ليربج نوكو . «ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنل
 هنإ» : هتوم ضرم ىف ِهيلَي هلوقو . «مالسلا كئرقي ليربج نإ» : لَك هلوقو .اهجوزتي نأ لبق ةنجلا

 اهرحس نيبو .اهيف نفد يتلا اهترجح يف هتومو .«ةنجلا يف ةشئاع دي ضايب يتيؤر توملا لع ففخيل

 اهلضف ةرثك ىلع ةلادلا ةريثكلا ثيداحألا نم كلذ ريغو َخِلَي اهردص ىلع هتدنسم ىهو ءاهرحنو

 .اهعجاريلف اهدارأ نمف ءاهايإ هتبحم ةدشو اهل لج يبنلا ميركتو
 ىلع ءاسنلا ملعأ يهو «ربكألا قيدصلا تنب ىربكلا ةقيدصلا يهف :اهتاذ يف اهبقانم امأو

 اهنإف ءاهلثم ةمألا يف هترشنو ينيدلا عفانلا ملعلا نم تعمج ممألا عيمج نم ةأرماب عمسي مل ؛قالطإلا
 هيلع هتمزالو .هتمأل هغيلبتو ِخكَب هنم ملعلا باستكا ىلع صرحلاو لقعلاو ءاكذلا ةياغ يف تناك
 ماكحأ نم تعلطاو اهريغ هظفحي ملام ريزغلا ملعلا نم هنع تظفحف .ةليوط ةدم مالسلاو ةالصلا

 كلذلو .بئاص بهذمو بقاث مهف ةبحاص تناكو .اهريغ هيلع علطي ملام ىلع اهقئاقرو ةعيرشلا
 لَك يبنلا نع تور دقو . ءارمحلا ريغصت ؛ءاريمحلا هذه نع مكنيد د رطشاوذخ» لِي يبنلا نع درو
 ةمئألا اهنم طبنتساو ؛ةيعرشلا ماكحألا يف ناميظع اعفن ةمألا اهب تعفتنا ثيدح ىفلأ نم رثكأ
 اهيلع علطي ال يتلا ماكحألا نم ءاسنلاب قلعتي ام اميس الو ةينيدلا لئاسملا نم ىصحي ال ام نودهتجملا
 هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم بأ نع حيحص دئسب يذمرتلا ىورو . هلي هنع اهووري ىتح لاجرلا

 اهدنع اندجو الإ ةشئاع هنع انلأسف ءطق ثيدح كي هللا لوسر باحصأ ائيلع لكشأ امو :لاق هنأ
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 نم رباكألا انيأر دقل قورسم هللاب فلحي :لاق هنأ نيعباتلا رباكأ دحأ قورسم نعو .«أملع هنم
 ملع عمجو ةشئاع ملع عمج ول : يرهزلا لاقو . ضئارفلا نع ةشئاع نولأسي لكي هللا لوسر باحصأ
 ىسوم يبأ نع راثآلا ةثالثلا هذه لقن .رثكأ ةشئاع ملع ناك ءاسنلا عيمجو يلي يبنلا جاوزأ عيمج

 .ةيوونلا نيعبرألا نم سماخلا ثيدحلا حرش يف يكلاملا يتيخربشلا ةمالعلا يرهزلاو قورسمو

 ملسم هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف يلي هلوق اهافكو .ريثألا نبال «ةباغلا دسأ» باتك يف هوحنو

 ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» :لوقي دي هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ةديسلا :تاديس ثالث ادع ام نيملاعلا ءاسن لضفأ قافتالاب اهنع هللا يضر يهف يهف «ماعطلا رئاس ىلع
 ةدحاو ةبقنم الإ ةشئ ةشئاع ةديسلل اهنم نكي ملول بقانملا هذهف ةجيدخخ ةديسلاو ةمطاف ةديسلاو ميرم

 ىلع ِةِو هللا لوسر باحصأ نم جرخ نم عم جورخلا يف اهئطخ نع زواجتلا موزل يف ةيفاك تناكل

 كلذوحمل تفكل لك هللا لوسر ةجوز اهنأ ىوس ًالصأ ةبقنم اهل نكي ملولو . هنع هللا يضر يلع انديس

 « مبتاهمأ هجاوزأو» :ىلاعت لاق .نآرقلا صنب ةيجوزلا درجمب نينمؤملا َمأ يه ذإ .اطخلا

 رب بوجو يف ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا ةيعرشلا تاديكأتلا نم ملع ىلع تنأو :[5 :بازحألا]

 دقو .نينمؤملا وبأ وه ِْئكَي هللا لوسر نأ امك ,بجوأ اهربو بسنلا مأ نم مظعأ كش الب يهو .مألا
 .بسنلا ثيح نموه امنإ ىرخألا ةيآلا يف هنع ةوبألا يفنو .ةءارق يف ظفللا اذهب حيرصتلا درو

 نم دحأ ابأ دمحم ناك ام :ىلاعت هلوقف حصألا ىلعو : قعاوصلا يف رجح نبا مامإلا لاق
 وبأ هنأ هب دارملا قالطالا اذه عنمل ال ينبتلا مكح عاطقنال قيس امنإ ٠:[ :بازحألا] «مكلاجر

 نم هيبأ نم نمؤم لك ىدل مظعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كش الو .ماركإلاو مارتحإلا يف نينمؤملا

 لك الإ اذه يف ددرتي الو نينمؤملا تاهمأ هتاجوز كلذكف .بألا كلذ رب نم بجوأ ٍةِكي هربو بسنلا

 ةديسلاك ِةِكَي هللا لوسر اهارست ةمأ اهنع هللا يضر اهانضرفول لب .ناميإلاب هردص هللا حرشي مل نم

 ول لب وبي هللا لوسر نم اهناكمل اهريقوتو اهماركإ اهيلع دكأتو اهرب ةمألا ىلع بجول ةيطبقلا ةيرام
 ةمألا عيمج ىلع دكؤملا نم ناكل عفار مأو نميأ مأك َِِي هيلاوم ةلمج نم هل ةالوم اهنع هللا يضر تناك

 . لج هل اماركإ اهريقوتو اهرب لايك

 ىلوم انأ ثراحلا ابأ اي هل لاقف ةيرب يف دسألا هل ضرعت كي هللا لوسر ىلوم ةنيفس نأ درو دقو

 ناويح وهو ,قيرطلا ىلع هلد ىتح هعبتف هعبتي نأ هيلإ راشأو ءاذه هلوقل لذو عضخف خي هللا لوسر

 . ناسنإلاب فيكف

 همدخ ةلمج نم ةمداخولو ةبسن فعضأ كي هيلإ ةبوسنم تناك ول اهنع هللا يضر اهنأ لصاح او
 ام لئاضفلاو بقانملا نم تعمج دقو كلاب اف مالسلاو ةالصلا هيلع هلجأل اهرب ةمألا مومع مزلي ناكل
 مواقي ال كلذ لك ىرتأ ,«ثالثلا تاديسلا كلت ىوس اهلضفي ملو قالطإلا ىلع اهريغ ةأرما هعمجي م
 نم اهتناكمو اهلضفب هملعل ماركإلا ةياغ اهمركأ هسفن وه هنأ عم هنع هللا يضر يلع انديس عم اهأطخ

 هؤوسي وأ هيضريو خل هللا لوسر رسي اهميظعتو اهريقوتو اهايإ انميركت ىرت ايو دقي هللا لوسر
 ال ؟هبضغيو هؤوسي وأ هيضريو ِهلَي هللا لوسر رسي اهلل انريقوت مدعو اهايإ انضغب ىرت ايو ؟هبضغيو
 هللا يضر اهريقوت نأ ءالهجلاو ءاملعلا اهتفرعم يف ىوتسا يتلا ةيعيبطلا ةيهيدبلا رومألا نم نأ كش

 اناذاو



 ةلقب معز نمو ةريرش ًافدلش ضو هيضويو ةخيلب ةخيلب ةءاسإ هؤرسي كلذ كو .ًاريظع ًاريظع

 اهمذو اهحدم هيف رثؤي الو اهم يللابي ال ِةكَي هللا لوسر نأ هنيقي لالتعاو هنيد لالتخاو هقوذ داسفو هلقع
 متهم ال نم نإف .اهنع ِِلَي هللا لوسر ردق لجي يتلا بويعلا حبقأ نم كلذ نأل .هناميإ ددجي نأ همزلي

 نيملاعلا مركأ كو هنأ مولعمو .سانلا مارك نم دعي ال اهمذو اهحدم هب رئؤي الو همرح نوؤش يف

 همهم سانلا نم ميركلا نأ يف دحأ باتري الو .ليلج قلخو ليمح فصو لكب نيعمجأ قلخلا لمكأو

 تعقو امل هنأ» امهريغو ملسمو يراخبلا ثيدح نم قي هنع حص دقو .رثكأ لب هبراقأ لثم همرح رمأ

 ماق لولس نبا يبأ نب هللا دبع نيقفانملا سأر هربك ىلوتو اهنع هللا يضر اهقح يف كفإلا ةصق
 يتيب لهأ يف هاذأ ينغلب دق لجر يف ينرذعي نم نيملسملا رشعم اي لاقو ءريثملا دعصو لكي هللا لوسر

 اي هنم كرذعأ انأ لاقف هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ماقف ًاريخ الإ يتيب لهأ ىلع تملع ام هللاوف

 هيف انلعفف انترمأ جرزخلا انناوخإ نم ناك نإو .هقنع انب رض انتليبق سوألا نم ناك نإ هللا لوسر

 . ليوط ثيدحلاو «كرمأ

 كفالا ةصق الإ لئاضفلا نم اهنع هللا ىضر ةشئاعل نكي ملولو : ةباغلا دسأ يف ريثآلا نبا لاق

 ليوطتلا فوخ الولو ةمايقلا موي ىلإ ىلتي ام نآرقلا نم اهيف لزن اهنإف .دجم ولعو ًالضف ابي ىفكل
 .نآرقلا هبيذكتل رفاكوهف اهنع هللا يضر اهتءارب يف كش نمو ه ١ اهمامتب اهانركذل

 للص يبنلا بحو حيحصلا ناميإلاو فاصنإلا نم ةرذ كدنع ناكو يعيشلا ابيأ كلذ تملع اذإ

 ةديسلا ريقوت نأ انيقي ملعت ههركي نم لكل كتهاركو هبحي نم لكلو هل كتبحم بوجو ىضتقي يذلا
 وهو ِةَي هلوسرو ىلاعت هللا ىضرت يتلا ةينيدلا تابجاولا بجوأ نم اهيلع ءانثلاو اهنع هللا يضر ةشئاع
 هنإف ابنع هللا ىضر اهنأش يف هيلع تأشن ام عدف .سكعلاب سكعلاو رمألا سفنو ةقيقحلل قفاوملا

 نيملاعلا بر اهيلع ءانثلاو اهتبحم يف عبتاو ميلسلا قوذلاو لقنلاو لقعلا مكحل ةفلاخملا لك فلاخت
 مهتاداس اهيس الو . ماركلا تيبلا لهأ كبابحأو كيبنو كبر .ض 5 رت رت نينمؤملا عيمجو نيلسرملا ديسو

 ديلا ضعغبأ نم لك نأ نوملعيو كلذب الإ نوصري ال مهن هالإ هلإ ال يذلا هللاوف , ماظعلا

 ف زعأو هيلإهلاسن يحأو كك لفعألا مهدج مرح ةهارك مويضرب فيكو .كلاه وهف اهمذ وأ ةشئاع
 دحأ كلذب كنم ىضري لهو مذوأ حدم نم اهيلإ هجو ام لك هيلإ دوعي يذلا ٍةْيَي هضرع يهو ؛هيلع

 هللا يضر يلعبو مبهم دتقاف .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيرهاطلا هتيب لهأ نع ًالضف نينمؤملا لي هتمأ نم

 هلوسر يضريو هيضري امب ملعأو هللا ىقتأو كنم فرعأ ناك وهف .هلجأل اههركت تنأ يذلا هنع

 كلذ يف أطخلا نم اهنم ردص ام لك نع زواجتو ماركإلا ةياغ اهنع هللا يضر اهمركأ دقو ب مظعألا
 . ِةِلَي هلجأل وهف اهلضف لجأل كلذ نكي 0 . ماقملا
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 ايلع اوفلاخ نيذلا باحصألا ءاسؤر نوؤش ىف لصف

 صاعلا نب ورمعو ةيواعمو ريبزلاو ةحلط مهو مهنعو هنع هللا يصر

 كلذكو .هلوسرو هلل هنع هللا يضر ًايلع بحن امعإ انأ فصنملا لقاعلا نمؤملا اببأ كافخي ال

 لب .ةيوسلا ىلع ال مهل انتحم تناك كلذلو .هلوسرو هلل باحصألا عيمجو تيبلا لهأ رئاس بحن

 ةمألا هتلقانتو ةمئألا انل هاور ام ىلع هلوسرو هللا دنع مهلضف تاجرد بسحب ةبحملاب مهنيب لضافن

 نمو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا يقاب مث : ايلع مث نامثع مث رمع مث ركب ابأ مدقنتف ,فلسلا نع فلخلا

 . مالسإلا يف نيقباسلا نيلوألا نيرجاهملا نم امهو ىلع دعب ةفالخلل نالهؤملا ةحلطو ريبزلا مهرباكأ
 لهأ مث .ةحلطو ريبزلا مهرباكأ نمو دحأ لهأ مث ,ةحلطو ريبزلا مهرباكأ نمو ردب لهأ ىقاب مث

 ةحلطو ريبزلا مهرباكأ نمو ةكم حتف لبق ملسأ نم مث ,ةحلطو ريبزلا مهرباكأ نمو ناوضرلا ةعيب
 مكنم يوتسي ال# :ىلاعت هللا لاق ؛ .ةيواعم مهنمو حتفلا دعب ملسأ نم مث .صاعلا نب ورمع مهنمو

 هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ نم

 مسقلا نم ناك نإو وهو .ةنحلا يهو ٠ . ىنسحلا هللا مهدعو نمم ةيواعمف ٠[ : ديدحلا] «ىبسحلا

 عيمجو وه هنأ الإ ةقباسلا ماسقألا ىلإ رظنلاب لوضفم وهو .ةيي هللا لوسر باحصأ نم ريخألا

 نم هلضفف .ةيدمحملا ةمآلا هذه نم مهدعب ءاج نم عيمج نم لضفأ ًاضيأ هدعب ملسأ نمم ةباحصلا

 ىلع ردقت ال ةجرد ىلإ اميظع ًاميظع اييظع هدجت هتريتعا اذإ اهدحو ةبحصلا ةهج يأ ةهجلا هذه

 ال نم ءايلوألاو ءاملعلاو ةمئألا رباكأ نم ةباحصلا دعب ةمألا هذه يف ءاج دق هنأ ملعت كنأل اهروصت

 مظعم نع لضفلا يف هرخأت عم ةيواعمف .هوجولا نم هجوب مهلئاضفو مهبقانم ءافيتسا نكمي

 هيلع هللا ىلض . ؛نيلسوملا ديس ةييصب هف رشنل «نيعمجأ مهدعب , :رمو نيعباتلا نم لضفأ وه ةباحصلا

 «نايغطلاو كرشلا لهأ هعم هداهجو «نايحألا ضعب يف يحولا هل هتباتكو نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو

 تامدخلا ِيِط هللا لوسر دعب هتامدخو . ةريثكلا ايازملاو لئاضفلا نم هتاذ دح يف هب فصتا امع ًالضف

 .رمألاب لقتسا نأ دعبو .ناهثع رمعو ركب يبأ ةفالح ةدم هللا ليبس يف دهاج دقف .ةروكشملا ةينيدلا

 اهنمو «ديزي هيخأ ةيار تحت تاونس تس وحن اهنم ةنس نيعبرأو ًايناث ةليوط ةدم ماشلا يف يقب هنإف

 ةنس نورشع اهنمو .ذئتقو مورلا دودح يهو ماشلا دالبل اطباض ادهاجم اريمأ ةنس نورشعو نانثا

 يراصنألا بويأ وبأ هعم ناكو ةينيطنطسقلا ىلإ هشيج لصوو ةريثك تاحوتف حتف ىتح ادهاجم اكلم

 لئاضف اهبراقي الو اهلئامي ال يتلا هلئاضف لك عموهو .رازي رهاظ نآلا ىلإ هربقو اهيف نفدو كانه تامف

 ةرطنقملا ريطانقلا ىلإ الثم ةضفلا نم مهردلا ةبسنك ىلع ىلإ لضفلا يف هتبسن ةباحصلا ريغ نم دحأ

 يتديصق يف تلق امك .ةميقب موقت نأ نع تلج ىتلا .ةميظعلا ةسيفنلا رهاوجلا نم لب بهذلا نم

 : كو دابعلا ديس حدم يف داعس تناب ةنزاوم يف داعملا ةداعس»

 ليدنق ضرالا يف ةيواعم نمو  نسحوبأ ىلعألا قفألا ف سمشلاك

 لب ةقيقحلل ًاقفاوم نوكي نأ نودب طقف رعشلا,يف ليختلاو ةغلابملا يبق نم سيل اذه نأ ملعاو
 نم مكنم يوتسي اله :ىلاعت هللا لاق كلذ نص مظعأ وأ كلذك ملعأ هللاو ةقيقحلا يف اههنيب قرفلا

 لك



 ٠١[ :ديدحلا] #«اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو حتفلا لبق نم قفنأ
 عم فلتخا نيح دلاخل كب هللا لوسر لاق دقو . حتفلا دعب ةيواعمو حتفلا لبق ملسأ ديلولا نب دلاخف
 دم غلب ام ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاوف يباحصأ يل اوعد» : يسرافلا نايلس
 نم ةجرد مظعأ حتفلا لبق اوملسأ نمم هلاثمأو ادلاخ نأب نآرقلا حرص دقو «هفيصن الو مهدحأ
 ىتلا تاجردلا نوكت دقف .ىلاعت هللا الإ هملعي ال ةجردلا هذه لضف رادقمو ,هلاثمأو ةيواعم
 مسقلا عم دك هللا لوسر حرص دقو ؛ةجردلا كلت لداعت ال مهرامعأ عيمج يف مهلامعأب اهودافتسا
 غلب ام ًابهذ دحأ لبج لثم مهدحأ قفنأ ول مهقبس نمع مهمالسإ رخأت نمم هلاثمأو ادلاخ نأب ميظعلا
 يلع قبسو «مالسإلل نيقباسلا نم يسرافلا ناملس لثم هقفني ماعطلا نم دم فصن وأ دم رادقم
 لوأ ناك لب نيلوألا نيقباسلا نم ناك ايلع نإف .دلاخل ناملس قبس نم مظعأ مالسإلاب نالسل
 يتلا ىرخألا ىربكلا لئاضفلا نع الضف اذه .ةرجهلا دعب ملسأ امنإ ناملسو .مهلوأ نم وأ نيملسملا
 نيب قرفلا ةجرد نأ ملعت اذهبو مهريغ نع الضف ةباحصلا رابك نم هريغو ناهيلس نع يلع اهب زاتما
 اليلد كلذ ىلع كل ميقأو ءانم مظعأ وه نم الو انماهفأب اهروصتن نأ نكمي ال لصفلا يف ةيواعمو يلع

 مئانغلا نم ةرفاو ريداقم نينح ةوزغ يف مهءولق ةفلؤملا ضعب ىطعأ |نيح ِةْي هللا لوسر نأوهو ءرخآ
 تيطعأ هللا لوسر اي هباحصأ ضعب هل لاق ةيواعمو ديزي هادلوو نايفس وبأ مهنم :ةمسقلا لبق
 ةياغ يف وهو ,يرمضلا ةقارس نب ليعج تكرتو ةئام ةئام سباح نب عرقألاو نصح نب ةنييع
 هديب دمحم سفن يذلاو امأ» : لي لاقف ءائيش كلمي ال اريقف ةفصلا لهأ نم ناكو .ةقافلاو جايتحالا

 ينكلو ,سباح نب عرقألاو نصح نب ةئيبع لثم مهلك ضرألا عالط نم ريخ ةقارس نب ليعنل
 ليسيو اهنع علطي ىتح اهؤلم ضرألا عالط ىنعمو ؛همالسإل ةقارس نب ليعج تلكوو املسيل امهتفلأت
 ةنييع نيب قرفلا نم لقأ سيل ةيواعمو ىلع نيب قرفلا نأ كافخي الو .ةياهنلا يف ريثألا نبا هلاق اك
 . ملعأ هللاو مظعأ رمألا لب . ليعجو

 : يواضيبلا لاق [ : بازحألا] « مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا# : ىلاعت هللا لاق : (لصف)
 ,ةيدبألا ةايحلا هب ايف لصأ هنإ ثيح نم هتمأل بأ يبن لك نإف .نيدلا يف يأ : ممل بأ وهو ءىرقو
 «مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك امإ» :ىلاعت هلوق دنع لاق مث .ةوخإ نونمؤملا راص كلذلو
 اهريغو ةرهاصملا ةمرح نم هدلوو دلاولا نيب ام هنيبو هنيب تبثيف ةقيقحلا ىلع ٠:[ : بازحألا]

 قيفش هنإ ثيح نم لب أقلطم ال هتمأ وبأ لوسر لكو 4٠[ :بازحألا] هللا لوسر نكلوإ»
 . يواضيبلا مالك ىهتنا .مهيلع ةعاطلاو ريقوتلا بجاو مهل حصان

 ةلزنمب مهلك نينمؤملا نم مهريغو ةباحصلا نم هيلع ىغب نمو ايلع نأ ملعت كلذ تملع اذإ
 مهيلع لعل مكحل هيدل اومكاحتو هتايح يف مهنيب فالخلا عقوول هي هنأ كش الو . هع يبنلا دالوأ
 ةقفش نم مظعأ مهيلع هتقفش نأل , مهنم أربتي ال كلذ عم هنكلو هيلع مهجورخو هل مهتبراحم هركلو
 نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا# ةروكذملا ةيآلا صنب مهسفنأ ىلع مهتقفش نم مظعأ لب ؛نييقيقحلا مهئابآ
 مهنم رثكأ هنوك اهنم : ةريثك بابسأل هلضفيو ايلع مدقي هنأب انمزج عم [1 :بازحألا] * مهسفنأ
 بلاط يبأ همع نبا هنوك اهنمو : كلذ ريغو مالعس الل هقبسو ةعاجشلاو ملعلاك ىتش هوجو نم لئاضف

 ٠ع



 يف هابر كي يبنلا نأ اهنمو .ًاريبك هئادعأ ىلع هرصنو ًاريغص يل ىبنلا بر يذلا هللا دبع هدلاو قيقش
 هدالوأ بحأ ةمطاف ةديسلا نيملاعلا ءاسن ةديس هتنبا هجوز هنأ ابهنمو . هدلو ةلزنمب ناك ىتح ًاريغص هتيب

 يف قحلا بحاص هنأ اهنمو .ةرهاطلا هتيرذ دجو نيسحلاو نسحلا هيطبس وبأ هنأ اهنمو . ةك هيلإ

 ذإ ةمألا عيمجو مهسفنأ اولغشو هولغش هل مهتبراحمب مهنأ اهنمو . هيلع ةاغب اوناك هوبراح نمو ةفالخلا

تعامجو مهتعامج نم نيملسملا نم ةريثك فولأ لتقل اوببستو هللا ليبس يف داهجلا نع كاذ
 مهلك مهو ه

و .مالسلاو ةالصلا هيلع هيضري ال مهنم عقو ام نأ كش الف لي هدالوأ ةلزنمب نونمؤم
 لكف كلذ عم

ققحتي ضعب ىلع مهضعب يغبي نيذلا هدالوأ عم هسفن ةلاح روصت اذإ فصنم ناسنإ
 هيك يبنلا نأ 

 هترفغم لومشو مهنع هللا وفع بحي لب مهكاله ديري الوهف لع ىلع هباحصأ ضعب يغب هلآ نإو

هسفن هئادعأ نع ِةِظْي يبنلا وفع هيلع لديو ءهيف كش ال امت اذهو .مهايإ همرك ةعسو
 هوبراح نيذلا 

ب مهفلأتو اوملسأ ىتح شيرق ديدانص نم ةكم حتف ىلإ هتثعب لوأ نم ركملاو ديكلا لئابح هل اوبصنو
 م

 هيلإ لسرأ ةرجحلا لبق ىلاعت هللا ناكو . مهمالسإ نسح ىتح ريثكلا ءاطعلاو فطللا نم هيلع ردق

م مهبالصأ نم هللا جرخي نأ ىبسع :الئاق كلذ رتخي ملف رافك مهو مهكاله يف هريخف اكلم
 .هدحوي ن

ه نيذلا نينمؤملا هبابحأ عم هتلماعم نوكت فيكف نيرفاكلا هئادعأ عم لي هتلماعم تناك هذهف
 م

اع لابب رطخي الو .ريثكب وفعلاب ىلوأ مه ءالؤه نأ كش ال ىلع ةبراحمب اوئطخأ اذإ هدالوأ ةلزنمب
 لق

 . ملعأ هللاو .كلذ فالخ فصنم

 يلع ىلع اوجرخ نيذلا ةباحصلا رئاسك ةنسلا لهأ رشاعم انبهذم يف ةيواعم نأ ملعا :(لصفر

 ناكو بيصملا وه ناك ايلع نكلو .كلذ نم .هولعف |ميف نيدهتجم اوناك مهنعو هنع هللا يضر

 ةنسح هل ءىطخملاو تانسح رشع هل بيصملا هروزوم ال روجأم دهتجملاو نيئطخم هيلع نوجراخلا

لذ يف نأ مهل رهظ دقو نامنع ةلتق نم صاصقلا مهدصقل ةحيحص تناك مهتاينو «هتينب ةدحاو
 ك

 مهتاين تناك اذكهو .رايخألا ةمئألا ىلع راجفلا أرجتي الثل ةمألل ةحلصملاو فيرشلا عرشلا ةقفاوم

 ملف مهاوقتو مهتلادع يف هيلع مهجورخ لخي مل كلذلو ,ءىطخملا مهداهتجا هيلإ مهادأ اموهو

اعمك مهضعب نأ ضرفنلو . مهنع هللا يضر .مهنع نيدلا ذخأ يف للخ كلذب قرطتي
 لوقي |ىك ةيو

 ايلع براح امنإ .ةبذاكلا خيراوتلا يف هوءرق ام ىلع ًءانب مهريغ نم قاسفلا ةلهجلا ضعبو ةعيشلا

 . موصعمب سيلو رشب وه :لوقنو الدج كلذ مهل ملسن نحنف .ةيويندلا هتاوهشو ةيسفنلا هضارغأل

 تانسح هلو [7؟4١ :ةرقبلا] #ميحر روفغ هللاو» ايصاع هلعجي اغإو .هرفكي ال رادقملا اذه نكلو

 نيدشارلا هئافلخن ةدم يفو بو هعم هداهجو نيلسرملا ديس ةبحصو نيدلا ةمدخ يف ةميظع ةريثك

 وزغلاب لغتشا هل رمألا مت نأ دعب مث «نامثعو رمعو ركب يبأ مايأ ماشلا دالب يف هتدهاجمو هتطبارمو

هلدعو همرك عم ىلاعت هللا نأ ىرتأ ةينيطنطسقلا هشويج تلصو ىتح دالبلا نم ًاريثك حتفو داهجلاو
 

 نبهذي تانسحلا نإ# :ىلاعت لاق دقو .ىلع ةبراحم يف هئطخ لهأل تانسحلا هذه لك هل ىبسي

 دقتعيو فصني نأ ملسم لك مزليف «ءاهحمت ةنسحلا ةئيسلا عبتأ» : للي لاقو 1١8[ : دوه] «تائيسلا

 هتبحصو هلوسرو هللاب ناميإلاب ناسحإلا لك نسحأ هنأو ىلع ةبراحمب ةءاسالا ةياغ ءاسأ ةيواعم نأ

 يف الطبم ناك ولو هنإف .لطابب وأ قحب رمألا هيلإ ىضفأ امنيحو .نيدشارلا هئافلخ عمو هعم داهجلاو

 تانسحلا كلت كلذ هلطاب لعجي ال هدوصقم ىلإ هلوصو دعب تانسحلا لمع ىلإ اهب لصوت يتلا قيرطلا
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 نع وفعلا يضتقي ىلاعت هللا مركو .ةنسح اهسفن يف ةنسحلاو ةئيس اهسفن يف ةئيسلا نإف «تائيس

 يلعلف .ىذألا مظعأ ًايلع ىذآ دق ةيواعم ينعأ لجرلا اذه نإ مث ,تانسحلا ىلع ةأفاكملاو تائيسلا

 .ثيدحلا يف حص دقو .ةمايقلا موي هاذآ نمت هل صاصتقالا ىضتقي ىلاعت هللا لدعو .قحلا ريكأ هيلع

 ذخؤي نكت مل وأ تانسحلا تغرف اذإف .هيلإ ءاسملل ىطعتو ءيبسملا تانسح نم ةمايقلا موي ذخؤي هنأ

 .رانلا يف ىقليو ءىسملا يلع ىقلتو هيلإ ءاسملا تائيس نم

 لاق نيذلا ردب لهأ رباكأ نم هنإف .ةروفغم ريغ ةئيس ىلعل نأ دقتعن الف تائيسلا امأ
 دقف متئش ام اولمعا لاقف .ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل كيردي امو» : مهنأش يف كي هللا لوسر

 ائيش اهنم ذخأي ىتح ةيواعم تانسح ىلإ مويلا كلذ يف جاتحي ال ّلعف تانسحلا امأو «؟مكل ترفغ

 ىلإ ةبسنلاب وه هردق ةلالج عم ةيواعم نأ  ملعأ هللاو  انيأرل ةقيقحلا ىلع انعلطاو باجحلا فشكولو

 نأ ىضري ميظعلا ينغلا كلملا ىرتأ .ميظع ينغ كلم ةلزنمب يلعو ,ريقح ريقف يطرش ةلزنمب يلع
 كلذ روصتي ال !الكو اشاح !هيلإ هتءاسإ ةلباقم يف هلام نم ًائيش ذخأيو ريقفلا يطرشلا نم هل صتقي

 هتدجول وكي هللا لوسر ةبحص لضف زجي مل نمت هدعب نم ىلإ ةيواعم تيسن اذإ كنأ عم اذه . لقاع
 ةلزنمب هيلإ ةبسنلاب اريبك ناك امهم ةبحصلا لضف زوحي يذلا لجرلا كلذو .ميظعلا كلملا ةلزنمب

 يف هداهج اهلجأ نم دحت الو دعت ال ةريثك تانسح هل ةبحصلا لضف عم ةيواعمو .ريقفلا يطرشلا

 ءرفك راد تناك نأ دعب مالسإ راد تراصو ةريثك دالب تحتف ىتح هشويجب امإو هسفنب امإ هللا ليبس

 موي ىلإ مهبرارذ نمو هشويج ديو هدي ىلع اوملسأ نم ةريثك فولأ فولأ مالسإلا ىلإ لخد هيبسبو

 . نيعمجأ مهتانسح لثم هلف  ةمايقلا

 كل ركذأ انأ اهوه ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس نس نم» : هو لاق

 لغ نم مهرودص يف ام انعزنو# : ىلاعت لاق ٠ كلذ ذإ قس لع لثم مهتمنأ مظعأو مه رياكأ ربكأ ع

 نأ وجرأل ينإ هللاو :لاق هنأ هنع هللا يضر هنع حص دقو . [1ا :رجحلا] #نيلباقتم ر رس ىلع اناوخإ

 يديس ركذ دقو . ةيآلا 4 لغ نم مهرودص يف ام انعزنو» مهيف هللا لاق نمت ةحلطو ريبزلاو انأ نوكأ

 ًاراهظإ هبابحأ لبق هئادعأ يف ةمايقلا موي عفشي هنأ هسفن نع ىربكلا ننملا يف ينارعشلا باهولا دبع

 دنع امت رثكأ ةوتفلا نم امهدنع نأ ىرتأ : يبرعلا نب نيدلا ييحم يديس نع كلذ لثم لقنو . ةوتفلل

 نأ بير الو ؟هنيبو اههنيب ةبسانملا امو ءاشاح مث اشاح ؟ههجو هللا مركو هنع هللا ىضر نسحلا يبأ

 نكي ملولف .ةقفشلا يف هدالوأ ةلزنمب مهنوكل لكي هللا لوسر ّرسي نينمؤملا نم هبزحو ةيواعم نع هوفع

 . مهل ةعافشلاو لب مهنع وفعلا ىلع لع لمح يف ىفكل ببسلا اذه الإ

 هبزحو ةيواعم ىلإ ةبوسنملا ةعيظفلا لامعألا كلت ىرتف . خيراتلا علاطت لجرلا اهيأ تنأ نكلو

 ل لمعلا كلذ لثم دحأ كعم لمع ول كنأ روصتتو ,مهتهارك ىلع ظيغلا كلمحيف لع نأش يف

 أطخ كلذب تاطخأ دقف أدبأ وفعي ال ًاضيأ وه هنأ نظتف كسفن ىلع ًايلع سيقتو .ادبأ هنع وفعت

 ىلع هسقت ال ؟ةكئالملا نم نيطايشلا نيأ لب ؟كولملا نم كولعصلا نيأ ؟يلع نم تنأ نيأ .ًايظع
 يبأ ةءاسإ ىلع اوعمتجا مهلكو .ةيواعم لثم ضرألا ءلم ناك ول هنأ رّدقو .هللا كمحر . كسفن
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اؤي الو .هيلإ مهتءاسإ نع هوفع مهيلع ضيفي نأ همراكم رحب ةعس ىلع مظعي ال نسحلا
 مهذخ

 ريغ هودع ناك اذإ ايس الو .هودع نم ماقتنالل لزانتي ال يذلا ميظعلا ميركلا نأش هيلع مهيدعتب

ال . مهنع افعل اعيمج ضرألا لهأ هيلإ ءاسأول هنأ هب مزجأو هدقتعأ يذلا هللاو لب «ةيواعمك هل ءفك
 

 .[137 :ةرقبلا]4ىوقتلل برقأ اوفعت نأو# : ىلاعت لاق . هلوسرو هللا يضري يذلا وه وفعلاو |ميس

 وه لب .هتملق ام عيمج يف ةيواعم لثم وهف : هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع امأو :(لصف)

 ةنسح ةلباقم لي هلباقف .ديلولا نب دلاخ عم ِةَي يبنلا ىلإ رجاهو حتفلا لبق ملسأ هنأل هنم لضفأ

 دهع يف مهيلإ روظنملا مهئالقعو ةباحصلا ءالجأ نم ناكو .رمعو ركب وبأ هيف شيج ىلع هرمأو

 هلوقن ةباحصلا ريغ نم هدعب نم ىلإ ةبسنلاب هلضف ةرثكو ةيواعم نأش يف مدقت امهمف ذي هللا لوسر

 لبق نم قفنأ نم مكنم يوتسي ال» : ىلاعت لاق . هنم لضفأ هنأ ةدايزو .«صاعلا نب ورمع قح يف

 :ديدحلا] «ىنسحلا هللا دعو الكو اولتاقو دعب نم اوقفنأ نيذلا نم ةجرد مظعأ كئلوأ لتاقو فلا

 دعب اوملسأ نمم مهريغو هاخأو هابأو ةيواعم دجت #«ىنسحلا هللا دعو الكو# :ىلاعت هلوق لمأتو ٠[

 حتفلا لبق اوملسأ نمم مهريغ نع الضف .ىنسحلاب ىلاعت هللا نم دعولا اذه يف نولخاد حتفلا

 نم مهنم ريخ مه نمع الضفو «ةيواعم عم اوناك نيذلا ةيمأ ينب نم ريثكو صاعلا نب ورمعك
هو .ءالؤه نم ريخ مه نمع الضفو «ريبزلاو ةحلطو ةشئاعك ةنجلاب نيرشبملاو مالسإلل نيقباسلا

 : م

قو .ةنحلا يهو .ىنسحلا هللا مهدعو مهعيمج ءالؤهن .نيعمجأ مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب وبأ
 د

 ٠١[. :رمزلا] « هللا نم هدهعب ىفوأ نمو داعيملا هللا فلخي ال# :ىلاعت هللا لاق

 ذخاؤيو هتبحم ىلع باثي :تلق ؟هيفلام هركو ًايلع بحأ نم ذخاؤي له :تلق نإف :(لصف)

 هركي امك هتباصإو مهئطخل هايإ مهتبراحو هيلع مهيغب فصو هركي نأ الإ مهتهارك ىلع ةذخاؤملا دشأ

 رهظ دقف مهنم داهتجاب ناك نإو هيلع مهجورخ نإف ..بحي نم وأ هنبا وأ هيبأ نم حيبق لعف رودص

 ا مهضعب نأ امك ,مهسفنأ مههركي هنأ ال مهنم أطخلا كلذ عوقو هركيف ؛هيف مهؤطخ سمشلا روهظ

حلا كرت كلذب ءىطحم هنأ هل رهظ امل هنإف هنع هللا يضر ريبزلل عقو امك هتبراحم كرت هؤطخ هل رهظ
 بر

 مونم هركنف كلذ يف مهعيمج أطخ ةمألا رشاعم انل رهظ دقو ,هئطخ ىلع رصي ملو ةكرعملا نم فرصناو

 كاله ىنمتي يذلا ودعلا ةهاركك ةفيرشلا مهتاوذ ىلإ انتهارك ىدعتت نأ انل زوجي الو ءأطخلا كلذ

 الو دعت ال ىلا ةليمجلا مهفاصوأل دشأ وأ انئانبأو انئابآ ىلإ انتبحمك مهبحن لب «لاح لك ىلع هودع

لا ليبس يف هعم مهتدهاجمو ِةْكَب يبنلل مهتبحصو هلوسرو هللاب ناميإلا اهمظعأو ىصحت
 نيد مهدييأتو هل

 ءابرقألاو ءادعبلا نم هنيد ءادعأو هءادعأ هلجأل مهتاداعمو ءاخرلاو ةدشلا يف للك هايإ مهترصنو هللا

 نيملسم انسلف اهلجأل مهبحن ىل اذإ ةليمحلا فاصوألا هذهف .مهريغ نع الضف ءانبألاو ءابآلا ىتح

 لع انديس مهتمدقم يفو .نينمؤملاو هلوسرو ىلاعت هللا انيضرأ دقف اهلجأل مهانببحأ اذإو .ةقيقح

 . نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نعو مهنع ىلاعت هللا يضر نيرهاطلا نيبيطلا تيبلا لهأ رئاسو

 جراوخلا ضعب لاق لب ةيمالسإلا قرفلا عيمج دنع اهيلع قفتم ريغ نييبنلا ةمصع نأ ىفخي الو

 تاولص عامجإلاب اهنم نوموصعم مهف «غيلبتلاب ةنايخلاو فيرحتلا ىوس يف مهتمصع مدعب ةلزتعملاو

 ةمئأ نم نوققحملا ناك نإو بونذلا ضعب مهءاكتراب ةدراولا ثيداحألاو تايآلا رهاوظل مهيلع هللا
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 ةوبنلا لبق رئاغصلاو رئابكلا بونذلا عيمج نم مهتمصع ىلع نيقفتم ًاضيأ ةعيشلاو ةنسلا لهأ ء ءاملعلا
 نم مهتمصع مدع ةنسلا لهأ روهمج بهذم معن , كلذ نم مهقح يف درو ام عيمج اولوأو .اهدعبو
 كشاالو .ةوبنلا لبق مهنم هعوقو ىلع مهقح يف كلذ نم درو ام مظعم نولمحيو .ةوبنلا لبق بونذلا
 أطخ مظع امهمو . مهيلع زاج ام مهيلع زوجيف ةوبنلا لبق ءايبنألا نم اماقم ىلعأب اوسيل ةباحصلا نأ
 يتلا هتمحرو ىلاعت هللا وفع مظاعتي الوهف ٠ ,مهنعو هنع هللا يضر ٍلع ىلع جورخلاب مهنم أطخأ نم
 يضر مه ام مهريغو نيملسملا نم فصنم لقاع ركني الو ,.مهنع قيضت ال يهف .ءيش لك تعسو
 مهوبحم مط ىعدا وأ مهسفنأل اوعدا امهمو .دحت الو دعت ال يتلا نساحملاو لئاضفلا ةرثك نم مهنع هللا
 دحجت ال ةملسم ةحيحص فصنم نمؤم لك دنع ىواعدلا كلتف . مانألا ريخ ةبحصب ماقملا ولع نم

 .بنذلا كلذ وحم ىلع ىوقت ال نساحملا كلت ةرثك نإ بلقلاو نيدلا ميلس ملسم لوقي لهو .درت الو

 :لاهسو مهتبحمب الهأو الكو اشاح
 عيفش فلأب هئساحم تءاج | دحاو بنذب قأ بيبحلا اذإو

 كسفن يف هدجت ام كنع ففخأل عانقإلا بيلاسأ كل تعونو يخأ اي مالكلا كل تلطأ دقو
 ترضأ يتلا عئاقولا كلت هيف خيرات تعلاط املك ٠ .هتلكاش ىلع ناك نمو ةيواعم ىلع ظيغلا ةدش نم
 . مهايندو مهنيد يف نيقحاللاو نيقباسلا نم ةيدمحملا ةمألا مومعب

 لجأو مظعأ مه نم عم بدألا مزلاو .اليبس كيلع ناطيشلل لعجت الو كيلع يخأ اي ففخف
 عئاقولا هذه ةعلاطم بنتجاو «تارم سافنألا ددع ىلع فلأ فلأ فلأب كنم ىلاعت هلل ىقتأو لضفأو
 تارابعلا كلت نمريثكو .مهضعب يف عوقولا نم هيلع بترتي امل مارح كلذ نإف اهيف ضونملاو اهركذو
 ؛زيزعلا هباتك يف اهايإ انملع يتلا ىلاعت هللا بادآب يخأ اي بدأتو .امل لصأ ال ةقلتخم ةبوذكم ةرفنملا
 كنإ انبر اونمآ نيذلل الغ انبولق يف لعجت الو ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر# : ليقو

 ٠١[. :رشحلا] #ميحر فوؤر

 وهو دب ءايبنألا ديس حدم يف ءارغلا ةبيط ةيفلألا يتيزمهيف مهحدم يف هتلق ام نسحأ امو
 :يلوف

 ءاوغإ ممل مه ًاموق رسل أ مق ةاده هباحصأ لك
 ءايلع ةمئأ اياربلل مه اذإ ىقرغ لهجلا ينمهاسنيب
 ءايميكلاو ريسكإلا يهف هنم |(ملع لهجلا تلاحأ تاظحل
 ءاونألاو مولعلا روخب مه  مهنم ضاف دق سانلا يفملع لك

 ءاضتسي مله رون موقلو موف نيطايش اوقرح أ بهش
 ءاد ثئابخللو ءافشو ابيط بياطألل درولا اذكه
 ءاضغبلاو ةجنلاو اعمت جب نل نادض ءاقشثلاو مهبح
 ءافلحلا ضغبملاو ران ضعب | لا ضغبو بحملا ةنج مهبح

 ءايقتأ ةمئأ ءاحلص تاقنث  لودع  ةداس مهلك
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 يبن لك ريغ سانلا لضفأ
 فة يبنلا نم ىده لك

 ادوهش اولاكف هقدص اودهاش

 لودع مه ام لالضلا لوقتأ

 اقلا يبأ عرش ىفأ يف موجن مه

 حامرو ىفطصسملل فويس مه

 هنع نيدلا اوغلبو هوديأ

 اق ام ةيربلا براح مهو

 ادوسأ ةادعلا وحن مبهنم داق

 ني ال توملا بهري اال ثيل لك

 ترق رف نإو ىعد نإ لجع
 بورح ليل مهلدا ام اذإو

 ىلاعت لج هلل فويس مه

 مل  كرشلاو نيكرشملا اوعطق
 لج نإو عيمجلا يدفأ يحوربف
 لا لهأو يبنلاو هللا يضر

 حدم يف داعملا ةداعس» قديصق يف تلقو

 مهمكاح مث ًانيح سانلا مصاخ دق

 صقتنم ريغ مكح قحلابزافق
 مهكراش هّلل اورجاه ةداس ٍف

 ةمعغارض لاطبأ نيقيرفلا الك

 مجع نمو برع نم سانلا لفجأ دق
 اولحترا وأ اولح |[نيأ مهلاعت

 انهو انه مبنم ىري موي لك يف
 ةئف مهب تلض نإف ةادهلا مه

 هتمسق ناك يقش يقشلا سئب
 امو نولداع لكو لودع لك

 تيلعاهضعب تاجرد مهنكل

 ىلع نودشارلا ءافلخلا ممهالعأ
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 ءانثتسا نسحي ال مهاوسب

 ءوس قيرط مهريغ انل ام
 ءايكزأ ملسم لك ىدل مه
 ءاعدالا ىرت نم

 اوؤاضأ نينمؤملل اوناب مس

 ءايفخأ ىهسلا لثم ضعبو ضن
 ءاضعأ هل مهو سأر وهو

 ءارصتلاو نوحصانلا مهف

 اوؤاج» اوباجأ الإ اومله ل
 ءاحنألا اهريئثز نم تفجر

 ءابغر ىغولا ىلإ هنم كشف
 ءاطبإ هقوحلا نع  هبف
 ءارغ ةعلط هنم ترفسمأ

 ءاظتنا يبنلا دي يف اهنو

 ءانثنااهارعامو مهابظ ملثت

 ءانفلا ينم لقو يدفملا لل

 ءاضغفبلا ىأ نإو مع قح

 : لج دابعلا ديس

 لوبقم فيسلا مكحو فويسلا ىلإ
 ليجست رهدلااذه ةحفصب هل

 ليبارلا مشلا هراصنأ رصنلاب

 ليغ مهتاررغ نم دسألا مصعي ل

 ليبراسلاو هانقو هفويس
 لولفمو قوكفم بضعلاهفيسو

 ليفجإ برحملا يفمهيف امو مهنم
 ليلاكأ مييداعأ سوؤر ىلع

 ليدجتو ديدجت كرشلاو نيدلل
 لولغم ءاملا بلعب صغيدقف

 ليلضتو ءاوغإ دشرلا ندعم نم

 لودعم قحلا قيرط نع ىتف مهيف
 ليفست نهيفامو ىلعأ ضعبلاو

 ليصفت هيف مهاوسو مهبيترت



 نسح وبأ ىلعألا ّىفألا يف سمشلاك

 هترتعب مركأ هباحصأب مركأ
 مه دوجولا هللا نير مهعيمج

 الع رودب مهبنتمايض سومش مهنم

 "الف نيرخألا ودع موق ودع

 مهعم ىتفاي لعجت لكلا ببحأف

 ليدلفق ضرألا 2 ةيواعم نمو

 لوصومو لوصفمف هلئم نارون

 ليدانق ميهنم ىده موجل مهنم

 ليجبت ضعبلل هدنع نم كعدحمي

 لوعجي بتابحأللا عم بحتملا نإ

 ةماخلا

 مهنع هلل ىضر ةباحصلا لضف ىلع لدت تامانمو تاياكح ةلمح اهيف ركذأ

 مهنوضغبي نيذلا ضفاورلا ةبقاع ءوسو
 ينارعسلا نيمامإلا بتكك ةدمتعملا بتكلا نم هريغو «نيرادلا ةداعس» يباتك نم اهتلقن

 يبأ مامإلل «مانألا ريخب نيثيغتسملا يف مالظلا حابصم» باتك نم وهف اهنم اوزعم سيل امو رجح نباو

 مامإ هنأل كلذ نم نيرادلا ةداعس يف ام اذه هباتك نم تلقن دقف .يناسملتلا نامعنلا نب دمحم هللا دبع

 حيحصلا يف تدرو تارم ةدع كلذ ىلع مدقأو هلضف ةرثكو هردق ةلالجل هلقن ةحص ىلع دمتعي ريبك
 نمف .مبنع هللا يضر مهبيترتو نيدشارلا ءافلخلا لضف ىلع لدت هباحصأ ضعبو ِةكَي يبنلا اهآر
 مئان انأ انيب» : لوقي كي هللا لوسر تعمس :لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع يراخبلا هاور ام كلذ

 نب رمع يلضف تيطعأ مث ,يرافظأ نم جرخي يرلا ىرأل ينإ ىتح هنم تبرشف نبل حدقب تيتأ
 ديعس يبأ نع «نيدلاب هريبعتو صيمقلا ِعلك هايؤر كلذ نمو .«ملعلا لاق ؟هتلوأ امف اولاق باطخلا

 ام اهبنم صمق مهيلعو قلع نوضرعي سانلا تيأر مئان انأ انيب» :لاق دلي يبنلا نع هنع هللا يضر
 اي هتلوأ ام اولاق .هرجي صيمق هيلع باطخلا نب رمع يلع رمو كلذ نود غلبي ام اهنمو .يدنلا غلبي
 هللا يضر ةريره بأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام كلذ نمو ؛ يراخبلا هاور «نيدلا لاق ؟هللا لوسر
 هللا ءاش ام اهنم تعزننف ولد اهيلعو بيلق ىلع ينأ تيأر مئان انأ انيب» : لاق تكي هللا لوسر نأ هنع
 ًابرغ تلاحتسا مث .هل رفغي هللاو فعض هعزن ينو نيبونذ وأ ًابونذ اهنم عزنف ةفاحق يبأ نبا اهذخأ

 «نطعب سانلا برض ىتح باطخلا نبا عزن عزنب سانلا نم ًايرقبع َرأ ملف باطخلا نب , رمع اهذخأف
 هفعضو .ءىتمملا ولدلا بونذلاو .ركب وبأ ةفاحق يبأ نباو .رئبلا بيلقلا . ملسمو يراخبلا هاور
 هل رفغي هللاو : ِةيِي هلوق يف سيلو .تاحوتفلا نع  ةدرلا لهأ برحب هلاغتشاو هتفالخ ةدم رصق
 .كل رفغي هللاو اذه لعفا ءاهنولوقي اوناك ةملك يه امنإو «بنذ هنم عقو هنأ ىلإ ةراشإ الو ءصقن

 .مهريبكو مهديس موقلا يرقبعو ,ميظعلا ولدلا برغلاو هللا هلتاقو «هنيمي تبرت :مهوف لثمو
 نم نيتفيلخلل ىرج امل لاثم مانملا اذه : ءاملعلا لاق . لبإلا كرابم نم رثبلا لوح ام نطعلاو . مهيوقو
 هب ماقف رمألا بحاص هنأل لك يبنلا نم ذوخأم كلذ لكو امهبب سانلا عافتناو ةحلاصلا امهراثآ روهظ

 نيرحبلاو ةئيدملاو ربيخو ةكم رفكلا راصمأ يي هيدي ىلع هللا حتفو نيدلا دعاوق ررقو ماقم لمكأ
 .ماشلا فارطأ ضعب نمو رجه سوحم نم ةيزجلا ذخأو اهامكب نميلا ضرأو برعلا ةريزج رئاسو
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 نمأ دقف ةمحصأ امأ .ةمحصأ دعب كلم يذلا يشاجنلاو تنامع كولمو سفوقملاو لفره هاداهو

 ىلع حتفف رافكلا لاتق يف ذخأ مهنم غرف |لف .مهرباد عطقو ةدرلا لهأ لتاقف ركب وبأ هفلخ مث

 .اهالاو امو ناروح دالبو قشمدو ىرصب هيدي

 قارعلاو رصمو اهلك ةيماشلا دالبلا هيدي ىلع حتفف ءهنمز يف مالسإلا عستاف رمع هفلخ مث
 ةرئاد تعستاو ةينيطنطسقلا ىلإ لقره رفو هتكلمم ىصقأ ىلإ رفو ىرسك رسكو سراف ميلقإ رثكأو
 نب ةرمس نع دواد وبأو دمحأ جرخأو .نيواودلا نيودتو راصمألا ريصمتو حوتفلا ةرثكب مالسإلا
 اهيقارعب ذخأف ركب وبأ ءاجف ءامسلا نم يلد اولد نأك تيأر هللا لوسر اي :لاق الجر نأ» بدنج

 اهيقارعب ذخأف نامثع ءاج مث « .علضت ىتح برشف اهيقارعب ذخأف رمع ءاج مث ًافيعض ًابرش برشف

 نع ثيدحلا اذه وحن ىورو «ءيش اهنم هيلع حضتناو تطشتناف يلع ءاج مث .علضت ىتح برشف
 ةرايز قباسلا ةرمس ثيدح يفو ءايؤرلا هذهل يئارلا وه ٍةقَ# يبنلا نأو «ةريره يبأ نع ورمع نبا

 .ةحار هتفالخ مايأ يف هل لصحي ملف هيلع فالتخالاو نتفلا نم هنع هللا يضر لعل عقو ام ىلإ ةراشإ

 ىلع ناتضرعم ناتبشخ ناقارعلاو . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر محلاوحأل الاثم روكذملا مانملا برضف
 . تبذج :تطشتناو ىولدلا مف

 ايؤر ةليللا مكنم ىأر نم» :لاقف هباحصأ ىلع لبقأ حبصلا ةالص نم لتفنا اذإ قب ناك دقو
 بدنج نب ةرمس نع يذمرتلاو يراخبلا ىور «مهيئارم هيلع سانلا صقيف هل اهربعأ لع اهصقيلف
 صقيف ؟ايؤر مكنم دحأ ىأر له هباحصأل لوقي نأ رثكي ِةْيتَي هللا لوسر ناك» : لاق هنع هللا يضر

 دحأ ةليللا مكنم ىأر له هباحصأ لأسي مالسلاو ةالصلا هيلع ماقأو «صقي نأ هللا ءاش نم هيلع

 هكرت ببس يف ةلقنلا فلتخاو .اعربتم صق نمل ربعي ناكف ؛لاؤسلا كرت مث «ىلاعت هللا ءاش ام ايؤر
 ايؤرلا هبجعي ناك ِيِكَي هنأ» دواد يبأو يذمرتلا دنع ةركب يبأ ثيدح كلذ ببس ليقف .لاؤسلا
 نأك تيأر هللا لوسر ايانأ لجر لاقف ؟ايؤر مكنم ىأر نم موي تاذ لاق هنأو ءاهنع لأسيو ةحلاصلا

 ركب وبأ حجرف رمعو ركب وبأ نزوو ركب يبأب تنأ تحجرف ركب وبأو تنأ تنزوف ء ءامسلا نم لزن ًانازيم
 اولاق كي هللا لوسر هجو يف ةهاركلا انيأرف نازيملا عفر مث . نامثع ىلع رمع حجرف نامثعو رمع نزوو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هتهارك ببسو : مهضعب لاق .ايؤر نع ًادحأ ٍةيكَي يبنلا لأسي مل ٍذئنيح نمف

 ىلع مهضعب لضفل ةنيبم مهلزانمل ةفشاك ايؤرلا هذه تناك [لف «بتارملا ءافخإو بقاوعلا رتسل هراثيإ

 ةقلخخ رثس يف لاو «كللذ نم فشكلا يف غلبأ وه ام اوتيو رفاوتي نأ لي ين يعن يف نتعب

 . ةذفان ةئيشمو ةغلاب ةمكح

 الفص هللا لوسر ىلع مدق يمخدلا ورمع نب ةرارز نأدريعتلا نم قي هنع لقن ام بئارغ نمو
 تدلو يحلا يف اهتكرت اناتأ ت تيأر .ايؤر اذه يقيرط يف تيأر ينإ هللا لوسر اي لاقف , عخنلا دفو يف

 ةمأ تكرت معن لاق ؟المح ةرصم اهتكرت ةأرما نم كل له لي هللا لوسر هل لاقف .ىوحأ عفسأ ايدج
 هنم اندف ينم ندا لاق . ؟ىوحأ عفسأ هلاب امف لاق . كنبا وهو ًامالغ تدلو دق لاق . تلمح دق اهنظأ

 وهف لاق .دحأ هب ملع الو قولخم هآر ام قحلاب كثعب يذلاو معن لاق ؟همتكت صرب كب له لاق :لاق
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 عجر برعلا كلم كلذ لاق . ناتكسمو ناجلمدو ناطرق هيلعو رذنملا نب نامعنلا تيأرو لاق ٠ كاذ

 لاق ءايندلا ةيقب كلت :لاق ضرألا نم جرخت ءاطمش ازوجع تيأرو لاق . هتجبمو هيز نسحأ ىلإ

 ىظل ىلل :لوقت اهتيأرو ورمع هل لاقي يل نبا نيبو ينيب تلاحف ضرألا نم تجرخ ًاران تيأرو

 لاق .نامزلا رخآ يف نوكت ةئنتف كلت ةفي يبنلا ؛ لاقف مكلامو مككلهأ مكلكآ مكلكآ ىمعأو ريصب

 نيب يلو فلاخو سأرلا قابطأ راجتشا دورجتشي مث .مهمامإب سانلا كتفي لاق ؟ةنتفلا امو

 كنبا تام نإ .درابلا ءالا برش نم ىلحأ نمؤملا دنع نمؤملا مدو نسحن هنأ ء ءىسملا بسحي .هعباصأ

 ءاهكردأ ال نأ هللا عدا هللا لوسر اي لاق .كنبا اهكردأ تنأ تم نإو .ةنتفلا تكردأ كلبق

 يراخبلا ىورو ؛هنع هللا يضر نامثع علخ نم ناكف هنبا يقبف تايف اهكردي ال مهللا» : انفي لاقف

 يف ةليللا تيأر نإ : لاقف لَو هللا لوسر ىتأ الجر نأ ثدحي ناك هنأ» |مهنع هللا يضر سابع نبا نع

 لصاو ببس اذإو «لقتسملاو رثكتسملاف اهنم نوففكتي سانلا ىرأف لسعلاو نمسلا فطنت ةلظ مانملا

 رخآ لجر هب ذخأ مث ءهب العف رخآ لجر هب ذخأ مث ,تولعف هب تذخأ كارأف ء ءامسلا ىلإ ضرألا نم

 يمأو تنأ يبأب هللا لوسر اي ركب وبأ لاقف لصو مث ٠ , عطقناف رخآ لجر هب ذخأ مث هب العف
 هللا

 لسعلا نم فطنت يذلا امأو .مالسإلاف ةلظلا امأ :لاق .ربعأ و ىبنلا لاقف .اهربعأف ينعدتل

 ىلإ ءامسسلا نم لصاولا ببسلا امأو . لقتسملاو نآرقلا نم رثكتسملاف فطنت هتوالح نآرقلاف نمسلاو

 هب ذخأي مث هب ولعيف كدعب نم لجر هب ذخأي مث هللا كيلعيف هب ذخأت هيلع تنأ يذلا قحلاف ضرألا

 آب هللا لوسر اي ينربخأف .هب ولعيف هل لصوب مث هب عطقنيف رخآ لجر ذخأي مث هب ولعيف رخآ لجر

 اي هللاوف لاق .اضعب تأطخأو اضعب تبصأ لع يبنلا لاقف .؟تأطخأ مأ تبصأ يمأو تنأ

 حتف يف رجح نبا ظفاحلا مالكلا لاطأ دقو ام . تأطخأ يذلاب يثدحتل هللا لوسر

 تئش نإ هيلإ عجراف ثيدحلا اذه حرش يف يرابلا

 : ىهف .ةياكح دورشعو عبس يهو .ءاهريغو تامانم نم اهم دوعوم لا تاياكحلا امأو

 حابصم» هباتك يف يناسملتلا نامعنلا نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا مامإلا لاق (ىلوألا ةياكحلا)

 . «مانملاو ةظقيلا يف مانألا ريخب نيثيغتسملا يف مالظلا

 ءاملا برشي ال هنأ يل ركذ الجر مرحلاب تيفاوف هللا تيب ىلإ تججح ىدتهملا هللا دبعوبأ لاق

 تمت ةعيشتملا ةفئاطلا نم ةلمح لا لهأ نم لجر انأ . كلذ ٍببسب كريخأ انأ لاقف ٠ ؟كلذ نع هتلأسف

 ضوح تيتأف ميظع شطع ينباصأف شطعو ةدشو برك يف سانلاو تماق دق ةمايقلا نأك تيأرف اليل

 ايلع تيتأف .سانلا نوقسي مهو مهنع هللا يضر ًايلعو نامثعو رمعو ركب ابأ هيلع تدجوف ني يبنلا
 يضر ركب ابأ تيتأف .ينع ههجوب ضرعأف ينيقسيل هايإ يميدقتو هل يتبحمو هيلع يلالدإل هنع هللا يضر

 هللا يضر نامثع تيتأف .ينع ههجوب ضرعأف هنع هللا يضر رمع تيتأف . ينع ههجوب ضرعأف هنع هللا

 شطع ينباصأ هللا لوسر اي تلقف هتيتأف سانلا دوذي رشحملا ين فقاو يتب يبنلاو « ينع ضرعأف هنع

 .يباحصأ ضغبت تنأو كيقسي فيك ْةِْفَي هللا لوسرلاقف .ينع ضرعأف ينيقسيل ًايلع تيتأف ميظع

 .ًادبأ اهدعب أمظت ال ةبرش كيقسأو بتو ملسأ معن يل لاق ؟ةبوت نم يل ام هللا لوسر اي تلقف

 ىلع تيقبو اشطع دجأ ملف تظقيتساف اهتب رشف ًاسأك ينلوانف يلب هللا لوسر دي ىلع تبتو تملسأف
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مهنم تأربتو ةلحلا ىلإ يلهأ ىلإ تيضمف برشأ ال تكش نإو برشأ تكش نإ كلذ
 باجأ نم الإ 

 . كلذ نع عجرو

 سنأ ىلإ هيف هدنس قاسو ثيدحلا ةياكحلا هذه ةحصل دهشيو :نامعنلا نب هللا دبع وبأ لاق
 .ركب يبأ ديأ يف اهنم نكر لوأف : ناكرأ ةعبرأ يضوحلا ينإ» : للي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

ركب ايأ بحأ نمف يلع دي يف عبارلا نكرلاو . نامثع دي يف ثلاثلا نكرلاو ءرمع دي يف يناثلا نكرلاو
 

 ضغبأو ناثع بحأ نمو رمع هقسي مل ركب ابأ ضفبأو رمع بحأ نمو ركب وبأ هقسي مل رمع ضفبأو

 ماقأ دقف ركب يبأ يف لوقلا نسحأ نمو يلع هقسي مل ناثع ضفبأو ًايلع بحأ نمو نامثع هقسي م ًايلع

 رونب رانتسا دقف نامثع يف لوقلا نسحأ نمو «ليبسلا حضوأ دقف رمع يف لوقلا نسحأ نمو نيدلا

 يف لوقلا نسحأ نمو . اه ماصفنا ال ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف ىلع يف لوقلا نسحأ نمو هللا

 : هلوق ينعأ هنع هللا يضر ينايتخسلا بويأ يبأ نع ىوري مالكلا اذهو لاق .«نمؤم وهف يباحصأ

 ماقأ دقف ركب ابأ بحأ نم :وهو «ثيدحلا ظفل نم بيرق ظفلب خلا ركب يبأ يف لوقلا نسحأ نمو

 بحأ نمو «هللا رونب ءاضتسا دقف ناهثع بحأ نمو ؛ليبسلا حضوأ دقف رمع بحأ نمو نيدلا

 نمو .قافنلا نم ءىرب دقف ِةئلَي دمحم باحصأ ىلع ءانثلا نسحأ نمو .ىقثولا ةورعلاب ذخأ دقف ًايلع

 ءامسلا ىلإ لمع هل دعصي ال فاخأو حلاصلا فلسللو ةنسلل فلاخت عدتبم وهف مهنم ًأدحأ صقتنا

 افلخ ءاملعلا ىدتقا كلذبو فلسلا جرد داقتعالا اذه ىلع ءاهيلس هبلق نوكيو .اعيمج مهبحي ىتح

 .ها فلخ دعب

 يلزنم يف راج يل ناك :نامسلا ناوضر لاق :نامعنلا نب هللا دبع وبأ لاق (ةيناثلا ةياكحلا)
ع هللا يضر رمعو ركب ابأ متشي ناكو يقوسو

 موي تاذ ناك املف هنيبو ينيب مالكلا رثكف لاق ءابن

 نيزح مومغم انأو يلزنم ىلإ تفرصناو ينلوانتو هتلوانت ىتح مالك هنيبو ينيب عقوف رضاح انأو امههمتش

 نالف هللا لوسر اي تلقف . يتليل نم يمانم يف قي يبنلا تيأرف .ءاشعلا تكرتو تمنف يسفن مولأ

تلق ؟يباحصأ نم نم لاق «يباحصأ بسي يقوس يفو يلزنم يف يراج
 هللا يضر رمعو ركب ابأ 

 نأك تيأرف هتحبذف هتعجضأف اهتذخأف لاق . اهب هحبذاف ةيدملا هذه ذخ ِةيَِي هللا لوسر لاقف ءابنع

 عمسأ انأو تهبتناف اهحسمأ ضرألا ىلإ يديب تيوهأو ةيدملا تيقلأف همد نم اهباصأ دق يدي

 «ترظن انحبصأ الف «ةأجف تام نالف اولاق . ؟خارصلا اذه ام اورظنا تلقف .هرادوحن نم خارصلا

 . ةحبذلا عضوم طخ اذإف

واج يقشمد خيش نع ىكحو : ناعنلا نب هللا دبع وبأ لاق (ةثلاثلا ةياكحلا)
 نينس زاجحلاب ر

 ينم قيقدلا ذخأف ءاقيقد يعابر نم يرتشأل قوسلا ىلإ تجرخف ةبدحجم ةنس ةنيدملاب ترواج :لاق

حضي وهو تارم ينعجارف كلذ نم تعنتماف قيقدلا كعيبأ ىتح نيخيشلا نعلا لاقو  يعابرلا
 ك

 ناكو :لاق . اهنم ليست عومدلاو دجسملا ىلإ تعجرو ينيع مطلف اهنعل نم هللا نعل تلقو ترجضف

يضقلا هل تركذف ؟يلاح نع ينلأسف «نينس ةئيدملا يف انرواج ًادهاز نيقرافايم نم قيدص يل
 ماقف «ة

 اريثك عرضتو انرأثب ذخف نيمولظم كانئج دق هللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقو ةبرتلا ىلإ يعم

 اهبصي مل اهنأك تناك امم نسحأ نيعلا تفداص تحبصأ نيحف تمن ليللا يلع نج املف ءانعجرو

 ط1



 ءاجف لع لدف ينع لأسي دجسملا باب نم لخد دق عقربم لجر اذإو ةعاس الإ نكي مل مث .ءطق برض
 يل ركذت وأ ال تلقف .كتمطل يذلا لجرلا انأن لح يف ينتلعج الإ هللا كتدشان :لاقو ملسو

 مالسلا :تلق ءمتمدقف للعو رمعو ركب أ هع٠مو لبقأ دق ِةلي هللا لوسر تيأرف تمن لاقف ؟كتصق

 لعجو نيخيشلا نعنت نأ كترمأ انأ كند» يضر الو كيلع هللا ملس ال هنع هللا يضر يلع لاتف مكيلع

 نيحف يمرج نع زواجتلا كلأسأو «ىلاعت هللا ىلإ بئات انأو .تهبتناو اهأقفف ىنيع يف اذك هعبصأ

 ْ . لبق نم لح تنأف بهذا تلق .هلوق تعمس

 ةفلتخم مهظافلأ ءالضفلاو ظافحلا نم ةعامج لاق نامعنلا نب هللا دبع وبأ لاق (ةعبارلا ةياكحلا)

 اذإ لاق . معن لاق ؟جحلا ديرتأ نالف اي :هل لاقف دلقم ريمألا هرضحأف جحلا لجر دارأ : دحاو ىنعملاو

 لجرلا لاق كترزل كابحاص الول هل لقو مالسلا ينم 25و يبنلا ىلع أرقاف ةنيدملا تيتأو تججح

 تيأر تمنو ليللا ناك املف ِهَي هللا لوسرل ًالالجإ ربقلا دنع مالكلا لقأ لو ةنيدملا تيتأو تججحف

 يف كل لوقأ نأ كتللجأ هللا لوسر اي :تلق ؟دلقم نم ةلاسرلا ٍدؤت مل مل نالف اي لاقف غضب يبنلا

 تعمسف قارعلا ىلإ تيفاوف هحبذاو ىسوملا اذه ذخ لاقف .مئاق لجر ىلإ هسأر عفرف كلذ كيبحاص

 تركذف هشارف ىلع حبذ هنإ يل ليقف هنع تلأس دلبلا تمدق |ملف هشارف ىلع حبذ ادلقم ربمألا نأ

 حرشا :يل لاقو ينرضحأف بيسملا نب شاورف ريمألا تغلب نأ ىلإ تعاشف اهتيأر يتلا ايؤرلا سانلل
 يف ىسوملاو يبساوم |ءولم ًاقبط رضحأف .معن هل تلق ؟ىسوملا فرعتأ : يل لاقف هل هترحشف .لاحلا يل

 هلوان دقو يي يبنلا ديب هتيأر يذلا ىبسوملا ت تذخأو يدي تبرضف .ىبوملا جرخأ :يل لاقف .ةلمجلا

 . حوبذم وهو هسأر دنع هتدجو ىسوملا اذه كتقدص لاقف .لجرلا

 قيرطلا .لرع ةعامج عمتجا :يلبنحلا هيقفلا دمحمب هللا دبع دمحم وبأ لاق (ةسماخلا ةياكحلا)

 رعش تيب ىلإ اورظنف هنفد مهمهأو تايف ةالصلا ريثك مهدحأ ناكو ةنسلا ضورع يف ةكم ىلإ نيدصاق

 تلاقف . مهيلإ ٍمودقلا عفدت نأ اهولأسف مودق تيبلا يف اذإو ,زوجع هيف اذإف هودصقف ءارحصلا ىف

 لجرلا اوراوو أربق هب اورفحف مودقلا اوذخأ مث .تدارأ ام اهوطعأف ّملإ هنودورت مكنأ هللاب ينودهاعت

 دي نم الغ راص دق وه اذإف .هوشبن نأ ىلإ ةرورضلا مهتعدف دهعلا اوركذو ربقلا يف مودقلا اوسنو
 تيأر هللا الإ هلإ ال تلاقف .ربخلا اهوريخو زوجعلا ىلإ اوبهذو بارتلا هيلع اودرف هقنع ىلإ تيملا

 هللا يضر رمعو ركب ابأ بسي لجرل لغ هنإف مودقلا اذهب يظفتحا يل لاقف يمانم يف ٍةِقي هللا لوسر
 . منع

 هل ناكو ناسارخ كولم نم كلم اندنع ناك :يناسارخلا دمحم وبأ لاق (ةسداسلا ةياكحلا)

 امنإ مداخلا هل لاقف .هل نذأي ملف جحلا يف هالوم مداخلا نذأتسا جحلل بهأتلا يف اذخأ الف دبعتي مداخ
 تنأ نإف ةجاح يل نمضت ىتح كل نذآ تسل هل لاقف ِةِقي هللا لوسر ةعاطو هللا ةعاط يف كتنذأتسا

 مدخو لاجرب مكعم ثعبأ لاق ءاهتاه مداخلا لاقف .كل نذآ مل اهنمضت مل تنأ نإو كل تنذأ اهتنمض

 نم ءيرب ينإ كل لوقي يالوم هللا لوسر اي لقف ِةَِي دمحم ىفطصملا ربق ىلإ تغلب اذإف لماوزو قونو
 ربقلا ىلإ تردابف «ةنيدملا ىلإ انيهتنا مث . يبلق يف ام ملعي يبرو ةعاطو اعمس هل تلقف لاق كيعيجض

 ةركنملا ةلاسرلا هغلبأ نأ لِي هللا لوسر نم تييحتساو رمعو ركب يبأ ىلعو ِةِلي يبنلا لع تملسف
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 اذإو حتفنا دق ربقلا طئاح نأك مانملا يف تيأرف . يانيع ينتبلغف ربقلا ءازإب دجسملا يف تمنف :لاق

 هنيمي نع ركب وبأ اذإو هندب نم حوفت كسملا ةحئارو رضخ بايث هيلعو جرخ دقو 8 هللا لوسرب

 كل ام سيك اي: يل لوقي م ىبنلا نأكو .رضخ بايث هيلعو هراسي نع رمع اذإو رضخ بايث هيلعو

 نأ كنم تبيحتسا ينإ تلقو لي يبل ةبيه أمئاق تمقو هللا لوسر اي :تلقف لاق ؟ةلاسرلا يدؤتال

 ىلإ ًاملاس عجرتو جحت كنأ ملعا :ِةني يل لاقف :لاق . يالوم يل لاق ام كيعيجض يف كعمسأ

 نائيرب ينإو لجو زع هللا نإ كل لوقي قي يبنلا : هل لقف هيلإ تغلب اذإف ىلاعت هللا ءاش نإ ناسارخ

 كمودق نم عبارلا مويلا يف تومي هنأ ملعاو :لاق مث .هللا لوسر اي معن :تلق ؟تمهفأ اههنم أرمت نم

 : تلق ؟تمهفأ تومي نأ لبق ةرثب ههجو نم جرخي هنأ ملعاو :يل لاق مث ,معن تلق ؟تمهفأ هيلع

 هتدمحو هيعيجض تيأرو يي يبنلا تيأر ينأ ىلع ىلاعت هللا تدمحف تهبتنا مث هللا لوسر اي معن

 ايادهب هتئج دقو املاس ناسارخ ىلإ تعجرو تججح ينإ مث «ةروكذملا ةلاسرلا غيلبت نم ينافك ام ىلع

 . تيضف دف تلق ؟ةجاحلا يف تعنص ام يل لاق ثلاثلا مويلا يف ناك املف « نيموي ىنع تكسف ةينس

 |[لف .ةصقلا هيلع تصصقف .هتاه يل لاقف .باوجلا عمست نأ يالوم اي ديرت هل تلق اهتاه لاق

 انحرتساو انم اوؤربتو مهنم انأربت لاق مث .كحاضت امهنم أربت نمم نائيرب ينإو هللا نإ ٍِلب هلوق ىلإ تغلب

 ةرثب ههجو يف ترهظ يمودق نم عبارلا مويلا ناك |ملف لاق . هللا ودع اي ملعت فوس ىبسفن يف تلقف

 . هانفد دقو الإ رهظلا لصن ملف هتملآف

 ةلود رخآ يف صاعلا نب ورمع عماجب تنك :نيرمعملا خياشملا دحأ لاق (ةعباسلا ةياكحلا)

 نم انغرف (لف عماجلا نحصب اجيجض تعمسف .حبصلا ةالص اهارأ ةالصلا يف نحنو نييرصملا

بأ بسي هتعمس ينإف هتحبذ انأ نيرضاحلا نم لجر لاقف .ًاحوبذم للجر اوأرف سانلا عمتجا ةالصلا
 ا

 ناطلسلا رمأف هتلتق انأ لاقف ؟ةصقلا نع هلأسف ناطلسلا ىلإ لمحف ءايبنع هللا ىضر رمعو ركب

 ًاعضوم هل او رفح مث ًانابعت اودجوف ًاعضوم هل اورفحف تيما نفدي نأ رمأو سبحي نأ لتاقلا لجرلاب

 . هيف هونفدف انابعت هيف اودجوف اثلاث اربق هل اورفحف اضيأ انابعث هيف اودجوف رخآ

 بسي لجر انعمو ناركم ىلإ يمعو انأ تزج :لاق كع ةليبق نذؤم ثدح (ةنماثلا ةياكحلا)

 ول انلقف ءانمذت انجورخن اند |ملف ءانلزتعاف انلزتعا انلقف هتني ملف هانيبنف |ههنع هللا يضر رمعو ركب ابأ

ثدح دق يالوم نإ لاق .انيلإ دوعي كالومل لق :انلقف هل مالغ انيقلف ةفوكلا ىلإ عجرن ىتح انبحص
 هب 

 رمأ يب ثدح دق هنإ لاق .انيلإ عجرا انلقف .هانيتاف لاق .ريزنخ يدي هادي تخسم دق ميظع رمأ

 ةريثك داوسلا ىرق نم ةيرق ىلإ انيهتنا ىتح انبحصف لاق «ريزنخ اعارذ امه اذإف هيعارذ جرخأو . ميظع

 . ةفوكلا ىلإ هعاتمو همالغب انئجف انيلع يفخو اريزنخ خسمف بثوو ةحيص حاص اهآر الف ءريزانخلا

 رمعو ركب ابأ متشي لجر انعمو رفس يف انجرخ :لاق رخآ لجر ثدحو (ةعساتلا ةياكحلا)

تساو بيبانزلا ينعي ربدلا هيلع عمتجاف هتجاح ضعبل جرخف هتني ملف هانيبنف اههنع هللا يضر
 ثاغ

 . هتعطق ىتح هنع تعلقأ اف .هانكرت ىتح انيلع تلمحف هانثغأف

 نأ ىلإ زئانجلا ىلع يلصأو ةنابحلا ىلإ جرخأ تنك :بشوح نب رهش لاق (ةرشاعلا ةياكحلا)

فوص باي امهيلعو ابئاوت دق نيلجر تيقلف موي تاذ تجرخف .لخدأف زئانجلا ءيجم نم سأيأ
 دفو 
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 ءرارشألا لاعف [ىكلاعفو رايخألا بايث امكبايث ىرأ :تلقو اههنيب قرفأل تلخدف هبحاص امهدحأ ىمدأ

 دعب سانلا ريخ نإ لوقي لاق ؟لوقي ام تلق ؟اذه لوقي ام يردت ايف ينعد هبحاص ىمدأ يذلا لاقف

 التاقو مالسإلا نع ادتراو ماا | ارفك رمعو ركب ابأ د ,بلاط يبأ نب لع ةئثك هلل لوسر

 دقو ؟اذامب تلقف ؛هنيبو نيب مكحت وأ هعدأ ال لاق داصرملاب ابر هلو كل نإف ؛هعد هيحاصل تلقف

 لاقف .هيلع قبطي نأ ديريو هيحاص هدقوأ دق هئاذحب نوتأ ىلإ رظنف يحولا مطقناو كك يبنلا تام

 رخآلل تلقف «قرتحا لطاب ىلع ناك نمو اجن قح ىلع انم ناك نمف .نوتألا اذه ىلإ اعيمج لخدن
 هلخدن نأ ديرن انإف بابلا قبطت ال الاقو نييبلتم نوتألا بحاص ىلإ امدقتف معن لاق ؟كلذ لعفتأ
 ةصقلاب هاثدحف ؟اذه ىلع المح يذلا امو امكنأش ام لاقف .هلخدن نأ نم انل دب ال الاقف |هعنمف

 لع هرزاوو ملسأ نم لوأ ناك ثيح هرصنو هلامو هسفنب هاساوو كلوسر رصن ىذلا قيدصلا ركب

 نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ راغلا يف امه ذإ نينثا يناث# هريغ دحأ سيل ثيح هب ءاج امبو هب نمآو هرمأ
 هب تقرفو مالسإلا هب تززعأ يذلا باطخلا نب رمع مث .هلئاضف نم ركذف[ ٠ : ةبوتلا] انعم هللا

 ةئثلاث انل ناك ول» :هل لاقو ِخْيي هللا لوسر يىتنبا جوز نافع نب نامثع مث .لطابلاو قحلا نيب

 يبأ نب ىلع مث .هلئاضف ركذ عم هبئاون يف يك يبنلا رمأب ماقو ةرسعلا شيج زهج يذلا «كانجو زل

 كلوسر هب نمآ امبو هرشو هريخ ردقلاب نموأ ينإو . هلئاضف ركذ عم ديك هللا لوسر هجو نع بركلا

 كنأو ءيش كلثمك سيل نيبملا قحلا كنأو روشنلاو ثعبلاب نموأو جراوخلا يأر ىرأ الو هنع ىهن امو

 دربف ىح ىلع تنك نإف .يداقتعاو ينيد اذه مهللا :لاق مث .عدتبأ الو عبتأو روبقلا يف نم ثعبت

 لعفأ امنإ ينإف .كتوقو كلوحب اهاذأو اهبهلو اهرح نع فرصاو . ميهاربإ ىلع اهتدرب ا رانلا هذه

 لثم هللا دمحف يعدبلا مدقتو .نوتألا لخد مث هللاب نموأو كلوسر هب ءاج املو .كنيدل ةريغ اذه

 لثم هلئاضف نم ركذ مث . بلاط يبأ نب يلع كلوسر دعب سانلا ريخ نأ هب نيدأ يذلا لاق مث هديمحت

 تع دتراو نيملسملا لئاقو همالسإ دعب رفك ركب ابأ نآل « ًاقح هريغ دحأل فرعأ ال لاقو . ينسلا ركذام

 اذه نإ مهللا :لاق مث .هب بذكيو ةعدبلا نم هيلإ بهذي ام ركذ مث «نامثعو رمع كلذكو «نيدلا
 ناقرتحم امهبنأ ىلع فرصناو امهيلع نوتألا بحاص قبطأو لخدو هيحاص لاق امك لاقو . يداقتعاو ينيد

 ىلإ ءيف نم لقنتأ لزأ ملف ءامعرمأ نيبتي ىتح فراصنالا ديرأ ال يدحو تيقبو |مهسفنأ ىلع اينج دق

 عاونأ هيفو شرفلا عاونأب شورفم سلجم ىلإ تلخدأ ريخب لاقف ,تنك فيك هل تلقو ههجو تلبقو
 نم جرخت نأ كل ناح دقف مق يل لاقف ءاج ينءاج مث ةعاسلا ىلإ شرفلا ىلع تمونف مدخلاو نيحايرلا
 ءاجف نوتألا بحاص فلخ انهجوو فقوتلا هتلأسف تجرخف لصو مقف ةالصلا تقو ءاج دقو انهه

 راص لقو .هجرخأو هرجف هندب نم عضوم يف تعقو ىتح يعدبلا بلطي لزي ملف .هتديلح هعمو
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 سانلا هباتني اهوحتفي مل مايأ ةثالث مهنيكاكد سانلا قلغأف هللا ةمحر نم سيأ رمعو ركب ابأ رفكو

 ام ىهتنا ء سفن فالآ ةعبرأ رمعو ركب يبأ بس نع باتو هثيدح ىنسلا نم نوعمسيو هيلإ نورظني

 اهضعب يف تاياكح رشع وهو «مالظلا حابصم» هباتك يف نامعنلا نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا هركذ

 هللا يضر رمعو ركب وبأ ايس الو «ةباحصلا ضغبم ةبقاع ء ءوسل نايبو ريتعا نمل ةربع اهلك نع ًالضف

 . للي هللا لوسر باحصأ رئاس نعو |مهنع

 وهو يصوقلا رافغلا دبع خيشلا لاق : نتملا يف ينارعشلا مامإلا لاق (ةرشع ةيداحلا ةياكحلا)

 ءاهنتو |مهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ بسي ناك الجر نأ انغلب «ديحوتلا ملع يف ديحولا» باتك بحاص

 لخدي هدلو راصو ةميظع ةلسلس هقنع يف ًاريزنخ ىلاعت هللا هخسمف عجري ملف كلذ نع هدلوو هتجوز

 ينيعب انأ هتيأرو :رافغلا دبع خيشلا لاق . ةلبزم يف هدلو هامرف مايأ دعب تام مث هنورظني هيلع سانلا

 ًاصخش نأ يربطلا نيدلا بح خيشلا ينربخأ مث . يكبيو ريزانخلا خارص خرصي وهو هتايح لاح

 ملف رمعو ركب ابأ بس هل لوقيو هبرضي ناك هنأو ةصقلا هل ركذو لجرلا اذه دلوب عمتجا هنأ هل ركذ

 .ها لعفي

 عبارلا بابلا يف اضيأ نتملا يف هنع هللا يضر اهركذ ءاهلثم ةبيجع ةبيجعلا هذه بسانيو : تلق

 بدأ ةدابع يفوهو دحأ عم يحزم مدع يرغص نم لع ؛ ىلاعتو كرابت هللا نم امثو :هلوقوهو ءرشع

 لفط لقو يديوأ ىنيعب ؛ اركاذوأ اثراقوأ ًايلصم ًايبص تزمغ ينأ طق ينم عقي ملف ىلاعتو كرابت هللا عم

 لثم نم ينظفح هنوكل ىلع لجو ٍّرع هللا معن ربكأ نم اذهو ؛بتكملا يف هناوخإ عم كلذ نم ملسي

 بئان نم ديرب درو /87 ةئنس يف هنأ نابعش ناطلسلا نبا روصنملا كلملا خيرات فو . يرغص يف كلذ

 نم هتالص يف هب ثبعو صخش ءاجف .عماج يف موقب ىلص امامإ انأ نمضتي باتكب رصم ىلإ بلح

 بره مث ريزنخ هجو ثباعلا هجو بلقنا ملس املف غرف ىتح هتالص مامإلا عطقي ملف ةبعادملا باب
 ىلاعت هللا ةريغ ةلمج نم اذهو ءرضحم كلذب بتكو رمألا اذه نم سانلا بجعتف .كانه ةباغ لخدو

 بر هلل دمحلاو .كلذ لثم نم كدالوأ نكمت نأ يخأ اي كايإف .بدألا هعم ءاسأ نمل ةلجعملا هتبوقعو

 . ه١ نيملاعلا

 ىلاعت هللا يضر ىصوقلا رافغلا دبع خيشلا ركذ دق ؛ًاضيأ ننملا يف لاقو (ةرشع ةيئاثلا ةياكحلا)
 دعب هآرف تاهف ء ءاملعلا رباكأ نم بحاص هل ناك هنأ «ديحوتلا ملع يف ديحولاب» ىمسملا هباتك يف هنع

 ترظنف قحوه معن لاقف ؟قحوه امأ هل تلقف : : لاق باوجلا يف أكلتف مالسإلا نيد نع هلأسف هتوم

 [ك كهجو دوس يذلا ايف هل تلقف «ضيبأ الجر هتايح يف ناكو تفزلاك دوسأ وه اذإف .ههجو ىلإ

 ىوه لاب ضعب ىلع ةباحصلا ضعب مدقأ تنك توص ضفخب لاقف ؟اقح مالسالا نيد ناك نإ ىرأ

 . ضفرلا ىلإ بسنت دبي نم ملاعلا اذه ناكو لاق . ةيبصعلاو

 ءافلخلا ىلع هئانث دعب رجاوزلا يف يكملا رجح نبا ةمالعلا لاق (رشع ةثلاثلا ةياكحلا)

 . مهباقع ةدشو مهنطاوب ثبخ ىلع لدت حئابق مهيباس ىلع دهوش دقلو : مهنع هللا يضر نيدشارلا

 بلح نابش نم ةعامج جرخ رينم نبا تام امل :لاق بلح خيرات يف ميدعلا نب لامكلا هاكح ام اهنم

 هخسميو الإ رمعو ركب ابأ بسي ناك نمت دحأ تومي ال هنأ انعمس دق : ضعبل مهضعب لاقف .«نوجرفتي
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 هوشبنو اوضمف هربق ىلإ يضملا ىلع مهرمأ اوعمجأف ههبسي ناك رينم نبا نأ كش الو ًاريزنخ هربق يف هللا

 هربق ريفش ىلع هوجرخأف ىرخأ ةهج ىلإ ةلبقلا ةهج نع فرحنم ههجوو ريزنخ ةروص هتروص اودجوف
 .اوفرصناو بارتلا هيلع اودرو هربق يف هوداعأو رانلاب هوقرحأف مهل ادب مث « سانلا هدهاشيل

 ؛ًاضيأ ميدعلا نب لامكلا لاق ؛ًاضيأ رجوزلا يف رجح نبا مامالا لاق (ةرشع ةعبارلا ةياكحلا)
 تنك :لاق ترركت هتياكحو يبيغزلا رمع حلاصلا خيشلا نع دحاولا دبع نب سابعلا وبأ ينربخأو

 هيف عمتجم يذلا ءاروشاع موي تجرخف «.مالسلاو ةالصلا لضفأ اهفرشم ىلع ةفيرشلا ةنيدملاب ارواجم

 يبأ ةبحم يف ديرأ تلقو «ةبقلا باب ىلع انأ تفقوف لاق ؛ ةبقلا يف اوعمتجا دقو سابعلا ةبق يف ةيمامإلا

 اوغرف ىتح تسلجف «كيطعنو غرفن ىتح سلجا لاقو مهنم خيش لإ جرخف لاق . ًائيش قيدصلا ركب

 طلسو يئارو بابلا قلغأو رادلا ينلخدأو هراد ىلإ يب ىضمو يديب ذخأو لجرلا كلذ يلإ جرخ مث

 لاقو يفاتك ايلحف امهرمأ مث .هاعطقف يناسل عطقب امهرمأ مث : ًابرض يناعجوأو ينافتكف نيدبع لع

 ةفيرشلا ةرجحلا ىلإ هدنع نم تجرخف لاق «كناسل كيلع دريل هتبحم يف تبلط يذلا ىلإ جرخا
 يبأ ةبحم يف ينباصأ ام ملعت دق هللا لوسر اي يسفن يف تلقو .ملألاو عجولا ةدش نم يكبأ انأو ةيوبنلا

 ينتذخأف ألا ةدش نم ًاقلق ةرجحلا يف تبو يناسل لإ عجري نأ بحأف اقح كبحاص ناك نإف ركب

 احيحص يمف يف هتدجوف تظقيتساف ناك امك هلاح ىلإ داع دق ناسل نأ يمانم يف تيأرف مونلا نم ةنس

 . يناسل لع در يذلا هلل دمحلا تلقف .ملكتأ انأو ناك اك

 اوعمتجا ءاروشاع موي يف يناثلا ماعلا ناك املف «هنع هللا يضر ركب يبأ يف ةبحم تددزاف :لاق

 نم باش ّيلإ ماقف ءًارانيد قيدصلا ركب يبأ ةبحم يف ديرأ تلقو ةبقلا باب ىلإ تجرخف مهتاداع ىلع

 يب ىضمو يديب ذخأو باشلا ىلإ جرخ اوغرف املف ٠ .«تسلجف غرفن ىتح سلجا يل لاقو نيرضاحلا

 يف تيب ىلع اباب حتفو باشلا ماق انغرف املف ٠ ءانلكأف ًاماعط يدي نيب عضوو ينلخدأف رادلا كلت ىلإ

 دادزاف هتصق نع هتلأسف .ًاطوبرم ًادرق تيبلا يف تيأرف هئاكب ببس رظنأل تمقف يكبي لعجو هراد

 نم ادحأ ربخت ال نأ يل تفلح نإ لاقف ؟كلاح نع ينريخأ هللاب تلقف «نكس ىتح هتنكسف هؤاكب

 هللا يضر ركب يبأ ةبحم يف بلطو لجر لوأ ماع اناتأ هنأ ملعا لاقف ؛ هل تفلحف كتربخأ ةنيدملا لهأ

 سلجا هل لاقو .ةعيشلاو ةيمامإلا رابك نم ناكو يبأ هل ماقف ءاروشاع موي سابعلا ةبق يف ائيش هنع

 هجرخأو عطقف هناسل عطقب رمأو هابرضف نيدبع هيلع طلسو رادلا هذه هب ىتأ اوغرف |ملف . غرفن ىتح

 ةدش نم انظقيتسا ةميظع ةخرص يبأ خرص انمتو ليللا نم ناك املف ٠ ءأربخ هل فرعن لو هليبسل ىضمف

 اهو هتوم سانلل انرهظأو هانطبرو تيبلا اذه هانلخدأو هنم انعزفف ًادرق هللا هخسم دق هاندجوف هتخرص

 . ايشعو ةركب هيلع يكبأ انأ

 يذلا انأ هللاو وه انأ تلق . هللاو ال لاق ؟هفرعت هناسل كوبأ عطق يذلا تيأر اذإ هل تلقف :لاق

 ًارانيدو ًابوث يناطعأ مث .يديو يسأر لبقو لع بكأف لاق ,ةصقلا هيلع تصصقو يناسل كوبأ عطق

 .تفرصناو هتربخأف يناسل يلع هللا در فيك ينلأسو

 يديبزلا يحرشلا دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش مامإلا لاق (ةرشع ةسماخلا ةياكحلا)

 صاصتخالاو قدصلا لهأ صاوخلا تاقبط» هباتك يف 897 ةنس قوتملا «يراخبلا رصتخم» بحاص
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 اح اص ًاظعاو ًاملاع ًاهيقف روكذملا ناك : يفعجلا كرابملا نب رمع باطخلا يبأ ةمجرت يف «نميلا ءايلوأ نم

 . ةرهاظ تامارك هل تناكو سانلا دنع ردقلا ريبك ًاروهشم

 ةديصقب يوبنلا فيرشلا دجسملا يف ماق مث وطي يبنلا رازو نينسلا ضعب يف جح هنأ كلذ نم
 ةنيدملا لهأ نم لجر هيلإ ماق غرف |ملف اههنع هللا يضر رمعو ركب ابأ هيبحاصو قي هللا لوسر اهب حدم

 يف هكرت مث باوبأ ةدع هنود قلغأ لزنملا ىلإ هب لخد (لف .همركيل هلزنم ىلإ هب بهذو ةضفارلا نم

 هب تحدم يذلا كناسل يل جرخت نأ امإ :رتخا هل لاقو .لولسم فيسب هيلإ ءاج مث ؛ عضوم

 هل لاقو .هايإ هلوانو هفرط عطقف هناسل هيلإ جرخأف ,كسأر عطقأ نأ امإو .هعطقأ نيعناصلا نيلعافلا

 فيرشلا حيرضلا ىلإ جرخو هدي يف هناسل فرط ذخأف «نيعناصلا نيلعافلا حدم ىلع كتزئاج هذه

 همانم يف لي يبنلا ىأرف اليل كلذ ناكو كلانه مان مث هيدي نيب عرضتو لك هللا لوسرل هلاح اكشو

 ركب ابأ اي لاقو هسأر ىلع ِمنَي ىبنلا فقوف ءاههنع هللا ىضر رمعو ركب وبأ ناخيشلا هعمو هيلإ لبقأ دقو

 لاقو .عطقلا عضوم ىلع اهعضوو هدي نم ةعطقلا هنع هللا يضر ركب وبأ ذخأف .هناسل اذهل دعأ
 يدسج ضعبو ىسأر ىلع َِِي هللا لوسر حسم مث :لاق .تناك امك تداعف هتوقو هللا لوحب يمثتلا

 ةضافتسم ةروهشم ةمارك هذهو ,ءيش يب نكي مل نأك تظقيتساف لاق .يل اوعدو كلذك هابحاص مث

 مث لَك يبنلا رازو اضيأ جح ةيناثلا ةنسلا تناك املف ءنميلا ىلإ عجر مث روكذملا هيقفلل سانلا نيب

 ليمج باش هيلإ ماق غرف املف «ىلوألا ةنسلا يف لعف امك هيبحاصو هبت يبنلا حدم ين ةديصقب ماق
 ال يذلا تيبلا ىتأ ىتح هب بهذف ةليللا هذه كب كربتأ ىعم بهذت نأ بحأ هل لاقو .ةروصلا

 تدجو تيبلا طسو يف ترص املف .ىلاعت هللا ىلع الكوتم تلخد مث يسفن هنم ترفنف لاق . هركني

 ىلإ ب لخدو ينع باشلا هرجزف «يب شطبي نأ ديريو بشي لعج ينآر املف كلانه اطوبرم ادرق
 تلق ؟رادلا هذه فرعت له هيقف اي يل لاق انغرف |ملف ءؤهو انأ تلكأف ماعطب ينءاجو هنع ديعب عضوم

 .هدلو انأو كناسل مطق يذلا خيشلا اذه :لاقف ءال تلق ؟طوبرملا درقلا !ذه تفرع لهف لاق « معن

 دورقلا حايص حيصي وهو الإ ظقيتسي ملف كناسل عطق نأ دعب ةليللا كلت مان هنأ هرمأ نم ناكو

 .هدقتعمو هبهذم نع اعيمج انبت دقو ,تيأر اى هانطبرف ادرق راص دق هب اذإو هانيأرو تيبلا انجرسأف

 هيقفلا عجر مث هدنع نم تجرخو كلذ نم تبجعف لاق . امههنع هللا يضر نيخيشلا بحن نحنو

 . هتافو خيرات ركذي ملو ىلاعت هللا همحر ىصح ةدلب يف اهيف يفوتو نميلا ىلإ روكذملا

 دانسإإلا حيحصب ىور «نساحملا رشنو هباتك يف يعفايلا مامإلا لاق (ةرشع ةسداسلا ةياكحلا)

 هللا يضر ينميلا بغزلا نباب فورعملا ىلاعت هللاب فراعلا ريبكلا خيشلا نع دالبلا قافآ يف رهتشاو

 يضر هيبحاصو وَ يبنلا حدميو نميلا ىصقأ نم ايشام ِةِك يبنلا ةرايزو جحلا رركي ناك هنع ىلاعت

 عرف الف ءرهاطلا بيطلا حيرضلا هاجت اهدشني ةفيرشلا ةنيدملا ىلإ همودق دنع ةديصقب امهنع ىلاعت هللا
 هتيب ىلإ هعم يشمي نأ هنم سمتلاو ةضفارلا ضعب ءاج مهحدم يف هتديصق داشنإ نم هتارايز ضعب نم

 ىتح هامزلف نيدبع هل جرخأ هراد يف راص املف .هعم ىشمف ماركإلاو ةفايضلا ةدارإل مابمإلا ةهج ىلع

 هديب هناسل ذخأف هناكم كل هادريل امههتحدم نيذللا ىلإ هب بهذا هل لاقو هايإ هاطعأ مث هناسل عطق

 هجو هاجت فيرشلا حيرضلا نم ابيرق فقو ىتح مركو فرشو َِي ءاهجولا ديس ىلإ اهجوتم جرخو
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 كلت ناك الف «ىكبو اكشف ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع ميحرلا نينمؤملاب فوءرلا ميركلا هيجولا
 ال ام نزحلاو ةبآكلا نم مهالع دقو . امنع ىلاعت هللا يضر هابحاص هدنعو مونلا يف لب هار ةليللا
 خيشلا ىندأ م ؛روكذملا ناسللا عطاق قح يف لوقي نأ هللا ءاش ام لي لاق مث .ىلاعت هللا الإ هملعي
 ىلإ رفاسف ًاحيحص هناكم يف هناسل دجوو هبتناف ,هناكم هدرو ةميركلا ةكرابملا هديب هناسل ذخأو هيلإ

 غرف (لف . هتداع ىلع اهبنع ىلاعت هللا يضر هيبحاصو ْعِكَي يبنلا حدمف ةرايزللو جحلل داع مث ةدالب
 ركني ال يتلا رادلا ىلإ هب ءاجف .هعم بهذف هتيب ىلإ هعم بهذي نأ هنم بلطو ناسنإ هاتأ حدملا نم
 املف . ماركإلا يف غلابو ناسنإلا كلذ همركأف هيلع ًالكوتمو هناحبس هللاب ًاقئاو لخدف لخدا هل لاقو
 اذه لاقف ال لاق ؟ا!ذه فرعتأ هل لاقف .درق هيف اذإو هراد يف ناكم ىلإ هب هب ءاج ماعطلا لكأ نم غرف
 يعفايلا مامإلا لاق .همالك ىهتنا هدلو انأو ءىرت ام ىلإ لجو رع هللا هخسم كناسل عطق يذلا
 دصق ىلع اهبنجب ةكد يف ةليل تدقر . يناشاقلا رادب ةفورعم اهيف هناسل عطق يتلا رادلاو تلق :هدعب
 ةرعذ هدنع تدجوو ةربغ ناكملا كلذ ىلع تيأرف ةقورطملا ةنكمألا نم دعبلاو فراعملا نم ءافختسالا
 يفو رادلا كلت لهأ ّيلإ جرخو تابارخلاو لبازملا يف تاولخلا ةوالحو سنألا نم دجأ تنك ام فالخ
 ىتح اندنع تيبي دحأ عدن الو .دالبلا نيطالس نحن اولاقو يهج يف اورظنف رانلا نم لعش مهيديأ
 تيبأ نأ تيبأف ,ريخ الإ كيلع ام دقرا اولاقف ؛بيرغ انأ تلق وأ ريقف انأ تلق ؟تن نأ شيأف هفرعن
 فرعأ تنك امو ةروكذملا رادلا يه رادلا كلت نأ تملعأ مث هيف تبف رخآ ناكم ىلإ تمقو كلانه
 . ةنيدملا ءارمأ نم اهنكسي ًادحأ نأ الو يه اهنأ

 هنأ دانسإلاب تبث ؛ًاضيأ «نساحملا رشن» هباتك يف يعفايلا مامإلا لاق (ةرشع ةعباسلا ةياكحلا)
 ءايلوألا بطق رباكألا خويشلا ذاتسأ خيشلا سلجم ىلإ نيتطيحم نيتفقب ةضفارلا نم عمج ءاج
 ام انل لق : هل اولاقف سانلا ىلع ملكتي يسركلا ىلع وهو هنع ىلاعت هللا يضر رداقلا دبع نيدلا يحم

 اهحتفب رمأو دعقم يبص هذه يف لاقو امهادحإ ىلع هدي عضوو يسركلا نم لزنف .نيتفقلا نيتاه يف
 هذه يف لاقو ىرخألا ىلع هدي عضو دعب ماقف مق هل لاقو هديب كسمأف دعقم يبص اهيف اذإف تحتفف

 اوباتف دعقأف دعقا هل لاقو هتيصانب كسمأف يشمي ماقف . يبص اهيف اذإو اهحتفب رمأو هب ةهاع ال يبص

 . هنع هللا يضر هدي ىلع ضفرلا نع

 تجرخ نيحلاصلا ضعب لاق :ًاضيأ رجاوزلا يف رجح نبا مامإلا لاق (ةرشع ةنماثلا ةياكحلا)
 هل ناكو يولملا ىا ركألا ءابقن نم بيقن ىلع انلزنفا .ههجو هللا مرك يلع ربق ةرايز ىلإ ةعامحو انأ

 ِ قيدص يمشاه لجر هئيبو انئيب فرع دق ناكو .ًاجراخو الخاد هتمدخ رمأ ىلوتي يدوب مداخ

 ةنسح اهلك كرومأ نإ بيقنلا اهيأ : يمشاهلا يقيدص لاقف انيلإ نسحأو بيقنلا كلذ انمركأف
 نيدو كنيدل هتفلاحمل عم يدوهيلا اذه كمادختسا انركنأ انأ الإ مركلاو ةءورملاو فرشلا تعمج
 تدجو امو ينقفاو مهنم أدحأ تيأر ايف يراوجو ةريثك ًاناملغ تيرتشا دق ينإ :بيقنلا لاقف ,كدج
 لاقف «ةيافكلاو ةنامألا هيفو اهنطابو اهرهاظ اهلك يرومأب موقي يدوهيلا اذه لثم ًاحصنو ةنامأ مهيف

 نأ هللا لعل مالسإلا هيلع ضرعأف .ةفصلا هذهب ناك اذإف بيقنلا اهبأ :نيرضاحلا ةعامجلا ضعب
 : ةعامجلا ضعب هل لاقف ,ينومتوعد اذال تفرع دقل هللاو لاقو ءاجف هاعد نم هيلإ لسرأف .كب هيدبي

 دلما



 ينثيو كبحي وهو هفرشو هتسايرو هلضف تفرع دق هتمدخ يف تنأ يذلا بيقنلا اذه نإ يدوهيلا اهأ

 ؟ملستو هنيد ىلع هعبتت ال ملف انلق . هبحأ ًاضيأ انأو يدوهيلا لاقف .ةياعرلا نسحو ةنامألاب كيلع

 ولو . مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسوم كلذكو ميرك يبن ًاريزع نأ دقتعأ انأ ةعامجلا اهمأ : يدوهيلا لاقف

 تملسأ اذإف . مهنيد تعبت امل هباحصأ بسيو اهابأ بسيو يبن ةجوز مهتي نم دوهيلا يف نأ تملع

 انلق ينل اذه ىضرأ ام يدوهيلا لاقف .هتمدخ يف تنأ يذلا بيقنلا اذه عبتت انلق ؟عبتأ نمف انأ

 هللا يضر باطخلا نب رمعو اهابأ بسيو لوقي ام هيبن ةجوز ةشئاع يف لوقي بيقنلا اذه نأل لاق ؟ملو

 هيلع انأ يذلا ينيد تيأرف . هباحصأ بسأو هجاوزأ فذقأو دمحم نيد عبتأ نأ يسفنل ىضرأ الف |مهنع

 ةعاس ضرألا ىلإ هسأر قرطأف . يدوهيلا قدص فرع مث ةعاس بيقنلا مجوف هيلع وه امث ًاريخ

 هللا ىلإ تبت دقو هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو .,كدي دم تقدص لاقو

 هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقأ ًاضيأ انأو يدوهيلا لاقف .هدقتعأو لوقأ تنك ابع

 هيلع ناك امع بيقنلا باتو همالسإ نسحو ملسأف . لطاب مالسإإلا نيد ريغ نيد لك نأو هلوسرو

 هنإ ديلي هتنسو هيبن راثآ ءافتقال انادهو هتاضمرل هللا انقفو .هتيادهو لجو ّزع هللا قيفوتب هتبوت تنسحو

 ةشحافلاب اهنع هللا يضر ةشئاع بس نآل روكذملا بيقنلا ملسأ امنإو ,ميحرلا فءورلا ميركلا داوجلا

 راكنإ كلذكو .مهريغو نوقفانملا اهيلإ هبسن امم اهتءاربب لزانلا نآرقلل ًابيذكت هيف نأل ًاعامجإ رفك

 نإ نزحت ال هبحاصل لوقي ذإ» :ىلاعت لاق .ًاضيأ نآرقلل ًابيذكت هيف نأل ًاضيأ ًاعامجإ رفك اهيبأ ةبحص

 هللا دبع لاق مث نمو ءاهنع هللا يضر ةشئاع باس لتقب دحاو ريغ ىتفأ دقو [؛٠ : ةبوتلا] 4انعم هللا

 رمأيو فوصلا سبلي ناكو .ناتسربطب ىعادلا ديزي نب نسحلا ةرضحب ًاموي تنك : ينادمحلا

 ةباحصلا دالوأ ىلع قرفت رانيد فلأ نيرشع دادغب ىلإ ةنس لك هجويو .ركنملا نع يبهنيو فورعملاب
 لاقف «ةشحافلا نم حيبق ركذب اهنع هللا يضر ةشئاع ركذف لجر هدنع رضحف ءمهيلع هللا ناوضر

 ءانتعيش نم لجر اذه اولاقو نويولعلا هيلإ ضبنف ءاذه قنع برضاف مق مالغ اي :همالغل نسحلا

 نوثيبخلاو نيثيبخلل تائيبخلا» :ىلاعت هللا لاق . كي هللا لوسر ىلع نعط لجر اذه هللا ذاعم لاقف

 تناك اذإف [75 :رونلا] #نولوقي امث نوؤربم كئلوأ تابيطلل نوبيطلاو نيبيطلل تابيطلاو تائيبخلل

 لب .رهاطلا بيطلا وه ,كلذ نم قي هاشاحو .ائيبخ نوكي اهجوز نإف ةثيبخ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 قنع برضاف مالغ اي مق ,بسلا نم ةأربملا ةرهاطلا ةبيطلا يهو ءهللا ىلع مهمركأو قلخلا بيطأ وه
 . هقنع برضف .رفاكلا اذه

 ءافش» هباتك يف يرصملا يشرقلا نابعش نيدلا فرش خيشلا ىكح (ةرشع ةعساتلا ةياكحلا)

 يف تيأر :لاق ىلاعت هللا همحر ناطقلا يلع يبأ نع هلي مانألا ريخ ىلع ةالصلا لضف يف ماقسألا

 امههفرعأ ال نالجر هعمو كك يبنلا دجسملا يف تيأرف « خركلاب ةيقرشلا عماج تلخد ينأك يمانم

 ةرم اذكو اذك ةليللاو مويلا يف كيلع ىلصأ هللا لوسر اي تلقف ,مالسلا لع دري ملف هيلع تعاسف

 انأ هللا لوسر اي :تلقف ء يباحصأ بستو لع ىلصت : ِيَِع هللا لوسر يل لاقف  مالسلا در عنمأو

 هللا ةمحرو مالسلا كيلعو : هيلع همالسو هللا تاولص يل لاف .اهلثم ىلإ تدع ال «.كيدي ىلع بئات

 . هتاكربو

 لقن 335 ىفطصملا راد رابخأ يف افولا ةصالخ» يف يدوهمسلا مامالا لاق (نو رشعلا ةياكحلا)



 قودص ةقث وهو ,بغزلا نب رمع خيشلا نبا نوراه ربخ يربطلا بحملل «ةرضنلا ضايرلا» يف
 يطمللا باوص نيدلا سمش يل لاق : لاق رابكلا لاجرلا نم ناكو .هيبأ نع حالصلاو ريخلاب روهشم
 سلجي بحاص يل ناك . ةبيجعب كربخأ : ءارقفلاب ربلا ريثك احلاص الجر ناكو لي يبنلا مادخ خيش
 ثدح ميظع رمأ لاقف .ينءاج ذإ موي تاذ انأ انيبف ٠ هيلإ يتجاح سمت امب هريخ نم ينيتأيو ريمألا دنع
 يبأ جارخإو ةفيرشلا ةرجحلا حتف نم مهنكميل ريثك الام ريمألل اولذبو بلح لهأ نم موق ءاج . مويلا
 :لاقف .هتبجأف ينوعديريمألا لوسر ءاج نأ ثبلأ ملف كلذل مهباجأف اهنم امههنع هللا يضر رمعو ركب
 تلقف .مهيلع ضرتعت الو اودارأ ام مهنكمو مهل حتفاف دجسملا ماوقأ ةليللا كيلع قدي باوص اي
 قد نأ بشنأ ملف باوبألا تقلغو ءاشعلا تيلص ىتح يكبأ ةرجحلا فلخ لزأ لو .ةعاطو اعمس
 مهدعأ الجر نوعبرأ لخدف بابلا تحتفف مالسلا بابوهو يأ : ريمألا باب ءاذح يذلا بابلا يلع
 ةرجحلا اودصقو لاق رفحلاو مدهلا تاالاو عومشلاو لتاكملاو يحاسملا مهعمو دحاو دعب ادحاو
 ريمألا أطبتساف .مهعم ناك ام عيمجب مهعيمج ضرألا مهتعلتبا ىتح رنملا اولصو ام هللاوف .ةفيرشلا

 ام رظنا :لاق . تيكو تيك مهل قفتا نكلو ىلب تلق ؟موقلا كنأي ملأ باوص اي لاقو يناعدف مهربخ

 ناك كنم رهظ نإو ثيدحلا اذه عضوم اذه لاقف ؛ .أرثأ مه ىرت له رظناف مق ةو كاذوه تلق .لوقن
 دنع مايآلا ضعب يف ًارضاح تنك انأو لاقف ؛هئيدحب قثأ نمل اهتيكحف يربطلا لاق . كسأر عطقب
 هيف نم اهتعمس ةياكحلا هذه ىكحي باوص نيدلا سمش ؛ خيشلاو ةنيدملاب يبطرقلا هللا دبع يبأ خيشلا
 خيرات يف يناجرملا دمحم يبأ نب هللا دبع يبأ نب هللا دبع دمحم وبأ ةرصتخم اهركذ دقو :لاق .ه١ا
 نم اهتعمس :لاق .يناجرملا هللا دبع ابأ ليلجلا مامالا ينعي : يدلاو نم اهتعمس لاقو .هل ةنيدملا
 ام وحن ركذو ة ةرجحلا مداخ نم انأ اهتعمس مث ة ةرجحلا مداخ نم اهعمس يناجرملا دمحم يبأ يدلاو
 دازو .ىربكلا ننملا هباتك نم رشع يناثلا بابلا يف ة ةرصتخم ينارعشلا مامإلا ًاضيأ اهركذ دقو .مدقت
 تامو هؤاضعأ تعطقت ىتح ماذجلا هيف علط مهل نذأ يذلا مرحلا رظان نأ : يربطلا بحملا نع ًالقن
 .لاح |وسأ ىلع

 ربخ مهغلب الجر نيعبرألا اولسرأ اوناك نيذلا ضفاورلا نم ةعامج نإ مث : : ىلاعت هللا همحر لاق
 هلاسل اوعطاقو اهف نكاس ال راد ولخدأو مدخلا لع ليما اولمعو نيركتم ةئيدل وأ فسخلا
 يناث ةليح ا هيلع اولمع مث ءررض هب سيلو حبصأف همف ىلعو هيلع حسمف دو يبنلا هءاجف .هب اولثمو
 هب امو حبصأف هيلع مسمف قي يبلا هءاجف .اديدش ابرض هوبرضو هناسل اوعطقو هوب رضو ةرم
 ط هللا لوسر هءاجف بابلا هيلع اوقلغأو هناسل اوعطقو هوبرضو ًاثلاث ةليحلا هعم هعم اولمعف ءررض
 .ه اررض هبامو حبصأف هيلع حسمف

 : لاق زيزعلا دبع نب رمع نع :ءايحإلا يف يلازغلا مامإلا لاق (نورشعلاو ةيداحلا ةياكحلا)
 سلاج انأ اهنيبف ؛تسلجو تملسف هدنع ناسلاج اههنع هللا يضر رمعو ركب ابأو لك هللا لوسر تيأر
 يلع جرخ نأ نم عرسأب ناك ايف .رظنأ انأو بابلا امههيلع فيجأو اتيب الخدأف ,ةيواعمو يلعب يتأ ذإ
 هنع هللا يضر ةيواعم جرخ نأ نم عرسأب ناك امو .ةبعكلا برو يل ىضق : :لوقيوهو هنع هللا يضر
 باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور : ىضترم ديسلا هحراش لاق . ةبعكلا برو يل رفغ لوقي وهو هرثأ ىلع
 . تامانملا
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 ءايحإلا حرش يف هركذو رودصلا حرش يف يطويسلا ظفاحلا لاق (نورشعلاو ةيناثلا ةياكحلا)
 ةنجلا تلخدأ ينأك تيأر :لاق ليبحرش نب ورمع ةرسيم يبأ نع تاقبطلا يف دعس نبا جرخأ :اضيأ

 تلق .ةيواعم عم لتق نمب اناكو .بشوحو عالكلا يذل اولاق ؟هذه نمل تلق «ةبورضم بابق اذإف
 عساو هودجوف هللا اوقل ممهنإ ليق .اضعب مهضعب لتق دقو تلق . كمامأ اولاق ؟هباحصأو رامع نيأف

 .احرب اوقل لاق ؟جراوخلا ينعي ناوربنلا لهأ لعف اف :تلق .ةرفغملا

 ءايحإلا حرش يف هركذو رودصلا حرش يف يطويسلا ظفاحلا لاق (نورشعلاو ةثلاثلا ةياكحلا)
 ابأ متشي ناك لجر تام :لاق .تامانملا باتك يف ايندلا يبأ نبا جيرخت نم ينريصلا ركب يبأ نع اضيأ

 ءادوس ةقرخ هسأر ىلعو نايرع هنأك مونلا يف لجر هيرأف مهج يأر ىريو اههنع هللا يضر رمعو ركب

 ناذهو .رسعألا نب نوعو سقلا ركب عم ينلعج لاق ؟كب هللا لعف ام لاقف .ىرخأ هتروع ىلعو

 . ناينارصن

 ايندلا يبأ نبا باتك نع ءايحإلا حرشو رودصلا حرش يف لقنو (نورشعلاو ةعبارلا ةياكحلا)

 : تلقف .روعأ هنأك مونلا يف هتيرأف رومألا هذه يف ضوخي نمت ناكو يل راج تام : لاق خيش نع ًاضيأ

 هنيع ىلع هدي عضوو اذه ينصقنف لَو دمحم باحصأ تصقنت لاق ؟كب ىرأ يذلا اذه ام نالف اي

 . ةيهاذلا

 باهولا دبع نيدلا جات مامإلا لاق .ةدئاف اهرثكأو اهمهأ يهو (نو رشعلاو ةسماخلا ةياكحلا)

 وبأ ظفاحلا لاق .يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا ةمجرت يف ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا

 يبأ نب يلع نب دعس مساقلا ابأ مامإلا هيقفلا خيشلا تعمس :نييبتلا باتك يف ركاسع نب مساقلا

 نيز دحوألا مامإلا خيشلا تعمس :لاق قشمدب يعفاشلا ينوصلا ينييارفسإلا ةريره يبأ مساقلا

 مارحلا دجسملا تلخد :لوقي ىلاعت هللا اهسرح ةكمب يواسلا رماع نب , اجن نب رماع مرحلا لامج ءارقلا

 اعون يب ناكو : ةلايسمنخو نيعبرأو سمن ةنس لاوش نم رشع عبارلا رصعلاو رهظلا نيب ايف دحأل موي

 حيرتسأ ًاعضوم بلطأ تنكف يب ب ام ةدشل سلجأ وأ فقأ نأ ردقأ ال ينإ ثيحب سأر نارودو رسكت

 هتدصقف ًاحوتفم ةروزحلا باب دنع يبسمارلا طابرلل ةعامجلا تيب باب تيأرف يبنج ىلع ةعاس هيف

 ينذخأي اليكل يدخ تحت يدي ًاشرتفم ةفرشملا ةبعكلا ءاذحب نميألا يبنج ىلع تعقوو هيف تلخدو

 تيبلا كلذ باب ىلع ه هالصم رشنو ءاج اهب فورعم عدبلا لهأ نم لجر اذإف يتراهط ضقنتف مونلا

 ًالسرم ةليوط ةالص ىلصو هيدي نيب هعضوو هلبقف ةباتك هيلعو رجحلا ناك هنظأ هبيج نم ًاحيول جرخأو
 هيلع دجس هتالص نم غرف اذإو .ةرم لك يف حوللا كلذ ىلع دجسي ناكو مهتداع ىلع اهيف هيدي

 ىلع هعضوو هلبقو هسأر عفر مث ءاعدلا يف عرضتيو هيلع نيبناجلا نم هدخ كعمي ناكو هيف لاطأو

 . ناك امك هبيج يف هلخدأو ًايناث هلبق مث هينيع

 اهيف ايح ٍةلي هللا لوسر نئل يسفن يف تلقو .كلذ تشحوتساو هتهرك كلذ تيأر املف :لاق
 يك يسفن نع مونلا درطأ تنك ركفتلا اذه عمو . عدبلا نم هيلع مهامو مهعينص ءوسب هنريخنل اننيب

 تيأرف مانملاو ةظقيلا نيب ينأكف ينبلغو ساعنلا ىلع أرط ذإ كلذك انأ انيبف .يتراهط دسفيف ينذخأي ال

 ىلع مهلك اوقلحم دق دلجم باتك مهنم دحاو لك دي ينو نوفقاو نوريثك سان اهيف ةعساو ةصرع
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 باحصأ ءالؤهو ولي هللا لوسر وه اولاق ؟ةقلحلا يف نمعو مهاح نع سانلا تلأسف صخش

 . هيلع اهوححصيو لَم هللا لوسر مهداقتعاو مهبهاذم اوؤرقي نأ نوديري بهاذملا

 وه اذه نإ ليق باتك هديبو ةقلحلا لهأ نم دحاو ءاج ذإ موقلا ىلإ رظنأ كلذك انأ انيبف :لاق
 ٍلِلَع هللا لوسر تيأرف : لاق هيلي هللا لوسر ىلع ملسو ةقلحلا طسو يف لخدف هنع هللا يضر يعفاشلا

 يز ىلع بايثلا رئاسو صيمقلاو ةمامعلا نم ةفيظنلا ةلوسغملا ضيبلا بايثلا ًاسبال هلاكو هلامح ْق

 هداقتعاو هبهذم باتكلا نم هيدي نيب يعفاشلا أرقو هب بحرو باوجلا هيلع درف فوصتلا لهأ

 دعقو ملسف باتك هديبو هنع هللا يضر ةفينح وبأ وه ليق رخآ صخش ءاج كلذ دعبو . ِةْيَي هيلع
 نأ ىلإ بهذم بحاص لك هدعب قأ مث . ٍةِلَع هيلع هداقتعاو هبهذم باتكلا نم أرقو يعفاشلا بنجب

 ةضفارلاب ةبقلملا ةعدتبملا نم دحاو اذإ اوغرف املف ءرخآلا بنجب دعقي أرقي نم لكو ليلقلا الإ قبي م
 ىلع اهأرقيو ةقلحلا لخدي نأ مهو ةلطابلا مهدئاقع ركذ اهيف ةدلجم ريغ سيرارك هدي ينو ءاج دق

 ىمرو هدي نم سيراركلا ذخأو هرجزو هيلإ ِةَي هللا لوسر عم ناك نمث دحاو جرخف وك هللا لوسر
 . هناهأو هدرطو ةقلحلا جراخ ىلإ اهب

 يدي يف ناكو ًاليلق تمدقت ًائيش هيلع أرقي دحأ يقب امو اوغرف دق موقلا نأ تيأر املف :لاق
 ىتح يل تنذأ ول ةّنسلا لهأ دقتعمو يدقتعم باتكلا اذه هللا لوسر اي تلقو تيدانف دلجم باتك
 هفنص يذلا دئاقعلا دعاوق هللا لوسر اي :تلق ؟كاذ شيإو قي هللا لوسر لاقف .كيلع هأرقأ
 هيفو .دئاقعلا دعاوق باتك ميحرلا نمحرلا هللا مسب : : تأدتباو تدعقف ةءارقلا يف يل نذأف «يلازغلا
 ينابم دحأ يه يتلا ةداهشلا يتملكو ةّئسلا لهأ ةديقع ةمجرت يف :لوألا لصفلا :لوصف ةعبرأ
 شطبلاو ديجملا شرعلا يذ ديري امل لاعفلا ديعملا ءىدبملا هلل دمحلا : : قيفوتلا هللابو لوقنتف .مالسإإلا
 ديحوتلا ةداهش دعب مهيلع معنملا ديدسلا كلسملاو ديشرلا جينملا ىلإ ديبعلا ةوفص يداحلا ديدشلا
 ءافتقاو كج ىفطصملا هلوسر عابتا ىلإ مهب كلاسلا ديدرتلاو كيكشتلا تاملظ نع مهدئاقع ةسارحب

 ال يتلا هتاقصوأ نساحمب هلاعفأو هتاذ يف مهل يلجتملا .ديدستلاو دييأتلاب نيمركملا نيمركألا هبحص راثآ
 هل لثم ال درف هل كيرش ال دحاو هتاذ يف هنأ مهايإ فرعملا .ديهش وهو عمسلا ىقلأ نم الإ اهكردي
 هل رخآ ال دوجولا رمتسم هل ةيادب ال يلزأ هل لوأ ال ميدق دحاو هنأو هل دن ال درفنم هل دض ال دمص

 ىضقي ال لالجلا توعنب ًافوصوم لازي الو لزي مل هل م ارصنا ال مئاد هل عاطقنا ال مويق هل ةياهبن ال يدبأ
 نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وه لب .لاجألا ضارقناو دابآلا مرصتب لاصفنالاو ءاضقنالاب هيلع

 . ميلع ءيش لكب وهو

 الو ريدقتلا يف ماسجألا لئامي ال هنأو ,ردقم دودحم رهوجالو روصم مسجب سيل هنأو (هيزنتلا)

 لامي ال لب ءضارعألا هلحت الو صرعب الو رهاوحلا هلحم الو رهوجب سيل هنأو .ماسقنالا لوبق يف

 الو راطقألا هيوحت الو رادقملا هدح ال هنأو ءيش لثم وه الو ءيش هلثمك سيل . دوج هلئامي الو ادوجوم

 .هلاق يذلا هجولا لع شرعلا ىلع وتسم هنأو تاومسلا الو نوضرألا هفنتكت الو تاهجلا هب طيحت
 هلمحي ال ,.لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو رارقتسالاو ةساملا نع ًاهزنم ءاوتسا هدارأ يذلا ىنعملابو

 قوفو امسلاو شرعلا قوف وهو هتضبق يف نوروهقمو هتردق فطلب نولومحم هتلمحو شرعلا لب شرعلا

 ار



 ىرثلاو ضرألا نع دعب هديزت ال امك امسلاو شرعلا ىلإ ًابرق هديزت ال ةيقوف ىرثلا موخت ىلإ ءيش لك
 كلذ عم وهو ,ىرثلاو ضرألا نع تاجردلا عيفر هنأ امك امسلاو شرعلا نع تاجردلا عيفر وه لب

 هبرق لثامي ال ذإ ديهش ءيش لك ىلعوهو ديرولا لبح نم دبعلا ىلإ برقأ وهو دوجوم لك نم بيرق
 نأ نع ىلاعت «ءيش هيف لحي الو ءيش يف لحي ال هنأو ,ماسجألا تاذ هتاذ لثامت ال اك ماسجألا برق

 هيلع ام ىلع نآلا وهو ناكملاو نامزلا قلخ نأ لبق ناك لب .نامز هدحي نأ نع سدقت (ى ناكم هيوحي

 ريغتلا نع سدقم هنأو .هتاذ هاوس يف الو هاوس هتاذ يف سيل هتافصب هقلخت نم نئاب هنأو ناك

 يفو ؛لاوزلا نع ًاهزنم هلالج توعن يف لازي ال لب ء«ضراوعلا هيرتعت الو ثداوحلا هلحت ال لاقتنالاو

 تاذلا يثرم لوقعلاب دوجولا مولعم هتاذ ٍق هنأو «لامكتسالا ةدايز نع ًاينغتسم هلاك تافص

 . ميركلا ههجو ىلإ رظنلاب ميعنلل امامتإو رارقلا راد يف راربألاب ًافطلو هنم ةمعن راصبألاب

 الو ةئس هذخأت الو زجع الو روصق هيرتعي ال رهاق رابج رداق يح ىلاعت هنأو (ةردقلاو ةايحلا)

 رهقلاو ناطلسلا هل ,تورجلاو ةزعلاو توكلملاو كلملا وذ هنأو .توم الو ءانف هضراعي الو مون

 قلخلاب درفنملا هنأو .هتضبق يف نوروهقم قئالخلاو ؛هنيميب تايوطم تاومسلاو .رمألاو قلخلاو

 نع دشي ال ؛مهلاجآو مهقازرأ ردقو مهلامعأو قلخلا قلخ .عادبإلاو داجيإلاب دحوتملا عارتخالاو
 . هتامولعم ىهانتت الو هتارودقم ىصحت ال ,رومألا فيراصت هتردق نع فرعي الو ءرودقم هتضبق

 تاومسلا ىلعأ ىلإ نيضرألا موخت يف يرجي امب هملع طيحم تامولعملا عيمجب ملاع هنأو (ملعلا)

 ىلع ءادوسلا ةلمنلا بيبد ملعي لب ,ءامسلا يف الو ضرألا ين ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال ملاع هنأو

 ىلع علطيو ىفخأو رسلا ملعيو ءاوهلا وج يف ٌرْذلا ةكرح كرديو «ءاملظلا ةليللا يف ءامصلا ةرخصلا

 لزأ يف هب ًافوصوم لزي مل يلزأ ميدق ملعب ءرئارسلا تايفخو رطاوخلا تاكرحو رئامضلا سجاوه
 .لاقتنالاو لولحلاب هتاذ يف لصاح ددجتم ملعي ال لازآلا

 وأ ليلق توكلملاو كلملا يف يرجي الف .«تائداحلل ربدم تانئاكلل ديرم ىلاعت هنأو (ةدارإلا)

 ناصقن وأ ةدايز نارسخ وأ زوف ركن وأ نافرع رفك وأ ناميإ رض وأ عفن رش وأ ريخ ريبك وأ ريغص ريثك

 نع جرخي ال .نكي مل أشي ملامو ناك ءاش اف «هتئيشمو هتمكحو هردقو هئاضقب الإ نايصع وأ ةعاط

 هئاضقل بقعم الو همكحلا دار ال ديري امل لاعفلا ديعملا ءىدبملا وه لب ءرطاخ ةتلف الو رظان ةتفل هتئيشم

 عمتجا ولف . هتدارإو هتئيشمب الإ هتعاط ىلع هل ةوق الو هتمحر و هقيفوتب الإ هتيصعم نم دبعل برهم الو

 هتثيشمو هتدارإ نود اهونكسي وأ ةرذ ملاعلا يف اوكرحي نأ ىلع نيطايشلاو ةكئالملاو نجلاو سنالا

 هلزأ يف ًاديرم اهب ًافوصوم كلذك لزي مل ,هتافص ةلمج يف هتاذب ةمئاق هتدارإ نأو ؛ كلذ نع اوزجعل

 لب رخأت الو مدقت ريغ نم هلزأ يف دارأ اى اهتاقوأ يف تدجوف اهردق يلا اهتاوقأ يف ءايشألا دوجول

 .«نامز صبرت الو راكفأ بيترتب ال رومألا ربد ءريغت الو لدبت ريغ نم هتدارإو هملع قفو ىلع تعقو

 . نأش نع نأش هلغشي مل كلذلف

 نإو عومسم هعمس نع بزعي ال «ىريو عمسي ريصب عيمس ىلاعت هنأو (رصبلاو عمسلا)
 نم ىري «مالظ هتيؤر عفدي الو ,دعب هعمس بجحي الو ,قد نإو ئئرم هتيؤر نع بيغي الو « يفخ

 قلخيو ةحراج ريغب شطبيو بلق ريغب ملعي امك «ناذآو ةخمصأ ريغ نم عمسيو .نافجأو ةقدح ريغ
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 . قلخلا تاوذ هتاذ هبشت ال امك قلخلا تافص هتافص هبشت ال ذإ ةلآ ريغب

 مالك هبشي ال هتاذب مئاق ميدق يلزأ مالكب دعوتم دعاو ٍهان رمآ ملكتم ىلاعت هنأو (مالعلا)
 وأ ةفش قابطإب عطقني فرحب الو مارجأ كاكطصا وأ ءاره لالسنا نم ثدحي توصب سيلف .قلخلا
 «مالسلاو ةالصلا مهيلع هلسر ىلع ةلزنملا هبتك روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا نأو .ناسل كيرحت
 هللا تاذب مئاق ميدق كلذ عم هنأو بولقلا يف ظوفحم فحاصملا يف بوتكم ةنسلألاب ءورقم نآرقلا نأو
 عمس مالسلا هيلع ىسموم نأو .قاروألاو بولقلا ىلإ لاقتنالاب قارتفالاو لاصفنالا لبقي ال ىلاعت
 « ضرع الو رهوج ريغ نم ةرخآلا يف يناعت هللا تاذراربألا ىري امك فرح الو توص ريغب هللا مالك
 ةردقلاو ملعلاو ةايحلاب ًالكتم ًاريصب ًاعيمس اديرم ًارداق ًلاع ايح ناك تافصلا هذه هل ناك اذإو

 .تاذلا درجمب ال مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارإلاو

 ىلع هلدع نم ضئافو هلعفب ثداح وهو الإ هاوس دوجوم ال ىلاعتو هناحبس هنأو (لاعفألا)
 لدعب هلدع ساقي الو هتيضقأ يف لداع هلاعفأ يف مكح هنأو ؛اهلدعأو اهمتأو اهلمكأو هوجولا نسحأ
 ال هنإف ىلاعت هللا نم ملظلا روصتي الو .هريغ كلم يف هفرصتب ملظلا هنم روصتي دبعلا ذإ دابعلا

 ءامسو كلمو ناطيشو نجو سنإ نم هاوس ام لكف «ًاملظ هيف هفرصت نوكي ىتح اكلم هريغل فداصي
 اعارتخا مدعلا دعب هتردقب هعرتخا ثداح سوسحمو كردمو ضرعو رهوجو تابنو نآاويحو ضرأو

 دعب قلخلا ثدحأف .هريغ هعم نكي ملو هدحو ًادوجوم لزألا يف نأك ذإ ًائيش نكي مل نأ دعب هأشنأو

 هنأو ,هتجاحو هيلإ هراقتفال ال هتملك نم لزألا يف قحو «هتدارإ نم قبس امل ًاقيقحتو هتردقل اراهظإ
 . موزل نع ال حالصإإلاو ماعن لاب لوطتمو .بوجو نع ال فيلكتلاو عارتخالاو قلخلاب لضفتم ىلاعت

 ,باذعلا عاونأ هدابع لع بصي نأ ىلع ًارداق ناك ذإ نانتمالاو ةمعنلاو ناسحالاو لضفلا هل
 هنأو ءالظ الو ًاحيبق نكي ملو الدع هنم ناكل كلذ لعف ولو .باصوألاو مالآلا بورضب مهيلتبيو
 لعف هيلع بجي ال ذإ موزللاو قاقحتسالا مكحب ال دعولاو مركلا مكحب تاعاطلا ىلع هدابع بيثي

 ىلع هباجيإب قلخلا ىلع بجو تاعاطلا يف هقح نأو ,قح هيلع دحأل بجي الو ملظ هنم روصتي الو
 هرمأ اوغلبف «ةرهاظلا تازجعملاب مهقدص رهظأو لسرلا ثعب هنكلو لقعلا درجمب ال هئايبنأ ناسل

 .هب اوؤاج ايف مهقيدصت قلخلا ىلع بجوف هديعوو هدعوو هيبنو

 ىشرقلا يمألا يبنلا ثعب ىلاعت هنأو .ةيكَج لوسرلا ةلاسر يه (ةيناثلا ةملكلا ىنعم)
 ةشاشبلا تيأر اذه ىلإ تغلب املف لاق . سنإلاو نجلاو مجعلاو برعلا ةفاك ىلإ هتلاسرب كي ادمحم
 هنأك يلازغلاب اذإف ؟يلازغلا نيأ :لاقو لإ تفتلاف ,هتفصو هتعن ىلإ تيهتنا ذإ ِهَْك ههجو يف ىرشبلاو
 هيلع درف . لكي هللا لوسر ىلع ملسو مدقتو هللا لوسر اياذانأ اه لاقف . هيدي نيب ةقلخلا ىلع فقاو

 مث ةكرابملا ةزيزعلا هديبو هب اكربت اهيلع هيدخخ عضيو هدي لبقي يلازغلاو ةزيزعلا هدي هلوانو باوجلا
 دعاوق هيلع يتءارقب ناك ام لثم دحأ ةءارقب اراشيتسا رثكأ ٍةتئكَب هللا لوسر تيأر اف لاق .دعق
 تادهاشملاو لاوحألا كلت نم تيأر امم عمدلا رثأ ينيع ىلعو مونلا نم تهبتنا مث .دئاقعلا
 هللا لأسنف . ءاوهألا ةرثك عم نامزلا رخخآ يف امهيس ؛ ىىلاعت هللا نم ةميسج ةمعن تناك اهنإف تاماركلاو

 نيلسرملاو ءايبنألا عمو مهعم انرشحيو اهيلع انتيميو اهيلع انييحيو قحلا لهأ ةديقع ىلع انتبثي نأ ىلاعت
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 .ريدق ءاشي ام ىلعو ريدج لضفلاب هنإف «قيفر كئلوأ نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو

 هآر هنأ :يواسلا حتفلا وبأ يل ىكح ام ىنعم اذه : ينيئارفسإلا مساقلا وبأ مامإلا خيشلا لاق

 . ةيبرعلاب انأ هتمجرتو ةيسرافلاب يل ىكح هنأل مانملا يف

 متي يذلا دئاقعلا دعاوق لوصف نم لوألا لصفلا ةمتتو : يكبسلا نيدلا جات مامإلا لاق
 هسفن يف مات داقتعالا نوكيل هتابثإ ةحلصملا نمو لَك هللا لوسر ىلع هايإ هتءارق قفتي ملو هب داقتعالا

 هتلاسرب ِيي ادمحم يشرقلا يمألا يبنلا ثعب ىلاعت هنأو : هلوق دعب هظفحو هليصحت دارأ نمل صقان ريغ

 ءايبنآلا رئاس ىلع هلضفو ءررق ام الإ عئارشلا هعرشب خسنف سنإلاو نجلاو مجعلاو برعلا ةفاك ىلإ
 ةداهش اهب نرتقت ملام هلل الإ هلإ ال .هلوق يهو ديحوتلا ةداهشب ناميإلا لاك عنمو .رشبلا ديس هلعجو

 ال هنأو .ةرخآلاو ايندلا نم هب ربخأ ام عيمج يف هقيدصت قلخلا مزلأف .هللا لوسر دمحم يهو .لوسرلا

 نابيهم ناصخش امهو .ريكنو ركنم لاؤس هلوأو توملا دعب هنع ريخأ امب نقوي ىتح دبع ناميإ لبقي

 كبر نم نالوقيو ةلاسرلاو ديحوتلا نع هنالأسيف ,دسجو حور اذ ًايوس هربق يف دبعلا نادعقي نالئاه
 .ربقلا باذعب نمؤي نأو .توملا دعب ريقلل ةنتف لوأ اههاؤسو ربقلا اناتف امهو ؟كيبن نمو كنيد امو
 .ناسللاو نيتفكلا يذ نازيملاب نقويو ءءاشي ام ىلع حورلاو مسجلا ىلع لدع ةمكحو قح هنأو

 جنصلاو «ىلاعت هللا ةردقب لامعألا هيف نزوت نيضرألاو تاومسلا قابط لثم هنأ مظعلا يف هتفصو

 ةفك يف ةنسح ةروص يف تانسحلا فئاحص حرطتو .لدعلا مامتل ًاقيقحت لدرخلاو رذلا ليقاثم ٍذئموي
 ةفك يف تائيسلا فئاحص حرطتو «ىلاعت هللا لضفب هللا دنع اهتاجرد ردق ىلع نازيملا اهب لقثيف رونلا

 نتم ىلع دودمم رسج وهو .قح طارصلا نأب نمؤي نأو .ىلاعت هللا لدعب نازيملا اهب فخيف ةملظلا

 ىلإ مهب ىوهيف ىلاعت هللا مكحب نيرفاكلا مادقأ هيلع لزت رعشلا نم قدأو فيسلا نم دحأ منهج
 ضوح دوروملا ضوحلاب نمؤي نأو ءرارقلا راد ىلإ نوقاسيف نينمؤملا مادقأ هيلع تبثتو .رانلا

 0 ا ا

 هيف قلخلا توافتو باسحلا مويب نمؤيو ىرثوكلا نم نابصي نابازيم هيف .ءامسلا هضرع ؛ ادبأ

 ءاض نم لسيف «نوبرقلا مهو باح دي ةنملا خدي نم ىإو هيف مساسم ىلإو باسحلا يف شقانم
 نع نيعدتبملا لأسيو .«نيلسرملا بيذكت نع رافكلا نم ءاش نمو .ةلاسرلا غيلبت نع ءايبنألا نم

 يف ىقيي ال تح ماقتناا دعب راثلا نم نيبدحوملا جارخأب نمؤيو لاعألا نع نيملسللا لآسيو نسل
 لك .نينمؤملا رئاس مث ءادهشلا مث ءاملعلا مث ءايبنألا ةعافشب نمؤيو «ىلاعت هللا لضفب دحوم منهج

 لذي الو ,ىلاعت هللا لضفب جرخأ عيفش هل نكي لو نينمؤملا نم يقب نمو .هتلزنمو ههاج بسح ىلع
 ةباحصلا لضف دقتعي نأو .ناميإلا نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم اهنم جرخي لب .نمؤم رانلا يف
 نأو . مهنع هللا يضر يلع مث نامثع مث رمع مث ركب وبأ هلي هللا لوسر دعب سانلا لضفأ نأو مهبيترتو
 لكف .نيعمجأ مهيلعو وك هلوسرو ىلاعت هللا ىنثأ اك مهيلع ينئثي نأو ؛ةباحصلا عيمجب نظلا نسحي

 قحلا لهأ نم ناك هب انقوم كلذ عيمج دقتعا نمف ,راثآلا هب تدهشو ةّسلا هب تدرو امم كلذ

 ةفاكلو انل نيدلا يف تابثلاو نيقيلا لامك ىلاعت لا لأسنف ةعدبلاو لالضلا طهر قرافو ةئسلا ةباصعو
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو .نيمحارلا محر أ هنإ نيملسملا

 فو



 هللا افع يناهبنلا فسوي ريقفلا باتكلا اذه فلؤم اهآر ايؤر (نورشعلاو ةسداسلا ةياكحلا)

 نامثعو رمعو ركب يبأ لضف يف ةلمح هنم تبتكو .باتكلا اذه فيلأت يف تعرش امل ينأ كلذو ةهنع

 يف درو امل نامثع ةفالخ لبق اهنع هللا يضر نامثع ىلع لع ةيلضفأل ليم اهيف تركذ مهنع هللا يضر
 رهظ ام بسحب كلذو .ًاضيأ اهترثك عم نامثع لئاضف قوفت يتلا ةيتاذلا لئاضفلا ةرثك نم يلع قح
 ةميظعلا تاحوتفلا نم اهيلع بترت ال كلذب ًايلع لضف نايثع ةفالخ تمدقت املف .رصاقلا ينهذل

 ١7٠١ ةنس لوألا عيبر نم رشع سداسلا مويلا حابص يف مث مالسإلا قاطن عاستاو ةمهملا رومألاو

 نيدشارلا ءافلخلا لئاضف رجح نبا مامالل «قعاوصلا» باتك يف تأرق باتكلا اذه فيلأت ماعوهو

 فالح هنآل ةفالخلا لبق ولو نامثع ىلع لع ليضفتل ليم ةهج نم يركف شوشتف مهنع هللا يضر
 لبق ال كلذ اوديقي مو قالطإلا ىلع ناثع ليضفت ىلع مهروهمج قفتا دقف .ةنسلا لهأ بهذم

 املف ركفلا شيوشت نم ةلاحلا هذه يف انأو مانأل تبهذف مونلا ىلإ ًاجاتحم تنكو ءاهدعب الو ةفالخلا

 يمانم يف ىرأ نأ يف ِةَك يبنلا ىلإو ىلاعت هللا ىلإ هجوتلا يل رطخ عجطضأ نأ لبق شارفلا يف تسلج

 ةعبرأ نيعت دق هنأك كلذ يمانم يف تيأرف تمنو يلعو نامثع نيب ليضفتلا ةلئسم يل حضوي ام

 يف مهفرعأ نمم مه ةعبرألا صاخشألا ءالؤهو ةفالخلا |مهنع هللا يضر اهبنم ًأدحاو اولوي نأل صاخشأ

 لو ةفالخلاب يلع نم قحأ هنأب مزاج انأو نامثع اولوي نأ يف داهتجاو دجب مهدنع تيعسف نامزلا اذه

 نأمطاف ةدوم اههنيبو ينيب نانثا مهنم نامثع نييعتب يندعوف . كلذ يف ددرت ندأ مانملا يف انأو يلاب يف رطخي

 ناهثع ميدقت موزل يف يتجاح هل تركذو هب تيلتخاف مهنم ثلاث لجر ىلإ تهجوتو اههقدصل يبلق
 وهو مالكلا هيلع رركأ ترصف .قوثولا مامت هدعوب قثأ مل ةليلق هعم يتفرعم تناك املو .كلذب يندعوف
 تهبتناف «كلذ هنم بلطأل عبارلا لجرلا ىلإ يعسلا يدارم ناكو هدعوب تقثو ىتح دعولا لع رركي

 نامثع ميدقت يف يددرت نأ ايؤرلا هذه نم رهظف .ليكو لوقأ ام ىلع هللاو .هب يعامتجا لبق مونلا نم
 لهأ روهمج هليضفت ىلع قفتا دقو فيك «ةيلكلاب هلح ريغب وه ةفالخلا لبق ولو لضفلا يف يلع ىلع
 هللا ةيانع ىلع ىلاعت هلل دمحلاو اهتلالدل ًأريثك ايؤرلا هذه هللاو ينترس دقو .ةيدمحملا ةمألا نم ةئسلا

 يضر مهدعب نمف ةباحصلا نم فلخلاو فلسلا روهمج ةفلاخمل رثأ يبلق يف ىقبي ال ىتح يب هلوسرو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ,نيعمجأ مهنع هللا

 يف هنع هللا يضر ًايلع انديس تيأرو : باتكلا اذه عماج لوقي (نورشعلاو ةعباسلا ةياكحلا)

 رمسأ هتيأر توريب يف 1714 ةنس ىلوألا ىدامج رهش نم نيرشعلاو يداحلا مويلا يف راهن يمانم

 ىتم :هانعم ام هنع هللا يضر لاقف «نيمكحلا رمأ فيرشلا هسلج يف ركذ دقو . لاجرلا نم ةعبر نوللا

 مث ةيواعمو مدآ قلخي نأ لبق تلقف .هدارم تمهفف ؟هب امكح يذلا هجولا ىلع نيمكحلا رمأ هللا ردق

 . ملعأ هللاو .تهبتنا

 نم مهب قلعتي امو ماركلا ةباحصلا لضف ىلع مالكلا ىهتنا انه ىلإو : هنع هللا افع هفلؤم لاق

 اهب قحلأ نأ تيأر دقو . مانملاو ةظقيلا يف مالعألا ةمئألاو هلوسرو هللا نع ةدراولا ماكحألاو بقانملا

 ةمدقم» و «نيرادلا ةداعس» يف اهتركذ ىتلا تارشبملا دعب ىقئالع ضعبلو يل تعقو تارشبم ةدع

 ةمدخ ةكربب انل تلصح يتلا معنلا لجأ نم هلل دمحلاو يهو «ةيوبنلا حئادملا يف ةيناهبنلا ةعومجملا
 ثلاثلا نينثالا ةليل رحس يمانم يف خي هتيأر ينأ يهو . لَو دمحم انديس مظعألا هبيبحو مركألا هيبن
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 سان ءاجف .هتعامج نم ينأو فيرشلا هسلجم يف سلاج ينأكو ه 17١ ةنس ىلوألا ىدامح نم

 ٍناثلا بيجي نأ دارأ مث . هبولطم نع مهنم ادحاو باجأف . لك مهبيجي وهو مهرومأ نع هنولأسي

 , يبناج يف اسلاج ناكو ذاحش وه هنأل سانلا لاؤس يأ :ةذاحشلا نع فمي يبنلا لأسي نأ ديري وهو

 هدي دم هبيجي نأ لبقف معن لجرلا هل لاقف ؟ةذاحشلا نع يهأ هتلأسم نع هنم يلي مهفتساف

 ٍنأك اينيقي اهف كلذ نم هدارم انأ تمهفو ءاأطيخ اهنم عطقف اهيلع ًاسلاج ناك ريصح ىلإ لي ةفيرشلا

 لك ركذ دنع دقعيو ةذاحشلا بويع هيلع دعي نأ طيخلا عطق نم هدارم نأ وهو ,كلذب ملع يل ناك

 نيح طيخلا كلذ نم هِي هللا لوسر دارم لجرلل نيبأ نأ تدرأ كلذب ىملعلو اهترثكل ةدقع بيع

 هيلع هل حرشي نأ لبقو . لب هللا لوسر عم ًابدأت كلذ هل نيبأ مل مث لاؤسلا باوج نع هعطقب لغتشا

 هك اهيف هتيأر ام تاونس ثالث وحن يل ىضم دق ناكو مونلا نم تهبتنا بويعلا كلت مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا ةغيص ةءارق نم ترثكأ ايؤرلا هذه اهيف تيأر يتلا ةليللا هذه يفو ؛يبويعو يونذ ةرثكل

 تاولص نم لوألا مسقلا يف تازجعملا تاولص يف ةروكذملا كلذ لبق اهايإ هللا ىنمهلأ يتلا ةعماجلا

 هتايحنو هتايلستو هللا تاولص نم هللا لوسر اي كيلع :هذه يهو «تاولصلا عماج رخآ يفو ءانثلا

 عاونأ عيمج لئاضف كل عمجيو ميخفلا كردق لداعيو ميظعلا كلضف لئامي ام ةظحل لك يف هتاكربو

 يتنب ايؤرل تاكربلا تدزف ميلستلاو ةالصلا عاونأ ظفلب تناكو .ميلستلاو تاكربلاو تاولصلا

 ام يتكرب . كيبأل يلوق ِدو هللا لوسر اهيف امل لاق يتلا ةيناهبنلا ةعومجملا ةمدقم يف ةروكذملا ةمطاف

 ةالصلا يف ةكربلا ركذ ىلع صرحأ اهدعب ترصف ءفيفخ ضرف نكل ضرف يتكرب ةئس يه

 مزح نب مامإلا نأ نيرادلا ةداعس يف هنع هتلقنو عيدبلا لوقلا يف يواخسلا ظفاحلا لقن دقو

 155 ةئس ةنسلا هذه نم نيعيبرلا دحأ يف يمانم يف تيأر مث . ةرمولو رمعلا يف ةكربلا ةيضرفب لاق

 «هرركأو تيبلا اذه دشنأ انأو اهيلإ أرظان كي ةفيرشلا هترجح البقتسم يوبنلا دجسملا يف سلاج ينأ

 : حيدملا ةدرب يف يريصوبألا مامإلا لوق وهو

 انديس ةوبن لئالد يف نيدتعملا موجرو نيدتهملا موج يباتك عبط ىلع تممص مانملا اذه دعبو

 عوفو نم افوخ هعبط يف اددرتم تنك نأ دعب «نيطايشلا ناوخإ هئادعأ ىلع درلاو نيلسرملا ديس دمحم

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو , عناوملا نم

 هيمدق تلبقف 177١ ةنس بجر عباس سيمخلا ةليل مانملا يف هِي ىبنلا ةمطاف ىتنب تأر دقو

ج ناك تخت ىلع هعم اهسلجأو ةرسم تافتلإ اهيلإ تفتلاو ًارارم نيفيرشلا
 لع هلل دمحلاو هيلع ًاسلا

 . لَط ىبلل ةثلاثلا اهايؤر هذهو ءكلذ

 ١١١ ةنس مارحلا مرحم رهش نم سماخلا ةعمجلا ةليل اهمون يف ةيفص ىتجوز اهمأ ِةقَب هتأرو

 امو ْةِقَع هللا لوسر اذه : يداني لجر كانهو ءهنم رشتني رونلاو ضيبأ شوبرط ةفيرشلا هسأر ىلعو
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 ينأ ينترس يلا تارشيملا نمو «ةيناهبنلا ةعومجملا ةمدقم» و «نيرادلا ةداعس» يف اهتركذ ىرخأ ىئ

 ممل ضيا ملا فتبأ ياك 157+ ةسسةجحلا يذ رهش نم نيرشعلو ثلا لل ينام ف تي

 ببسب مث .ةدريلا هتديصق عبط ححصي نأ لجأل توريب ىلإ رضح دق يريصوبألا نيدلا فرش

 ىلع ايؤرلا هذه يمانم يف تصصقو ةيردنكسإإلا ىلإ هدلب ىلإ هجوتو كلذ كرت يب هقوثوو ىلع هداتعا
 يف تيأر ينإ . ىوتسا شرعلا ىلع يذلا وه الإ هلإ ال يذلا هللاو : يلوقب اهيلع مه تمسقأو ةعامج

 كلذ لعفي نأ نود نم بهذ مث ةدربلا هتديصق عبط حالصإل رضح دق يريصوبألا مامإلا يمانم
 نم يلا ةيناهبنلا ةعومجملا عبطب الوغشم مايألا كلت يف تنكو .,تظقيتساو يب هقوثوو ىلع هداّتعال

 .ةروكذملا حيدملا ةدرب اهنمو .اهريغ باتك يف عمتجت مل يتلا يريصوبألا مامإلا دئاصق عيمج اهتلمج

 ًاعرش ايؤرلا ىلع مالكلا يف ليمكت
 نم كلذ فالخ معز نمل ًافالخ فيرشلا عرشلا رظن يف يظع ًارابتعا ةيمانملا يئارملل نأ ملعا

 ةنسلاو باتكلا يف اهنأشب مامتهالاو ايؤرلا رابتعا درو دقو فيك .لالضلاو عدبلا باحصأو لاهجلا

 مارخلا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل# : ىلاعت هلوق باتكلا يف درو اممف . اريثك

 : ىلاعت هلوق يهو مالسلا هيلع فسوي انديس ايؤر كلذ نمو ءةيآلا [737 : حتفلا] 4نينمأ هللا ءاش نإ

 ,مالسلا هيلع هعم نجسلا يبحاص ايؤر كلذ نمو [: :فسوي] «ًابكوك رشع دحأ تيأر نإ»

 يبر اهلعج دق لبق نم يايؤر ليوأت اذه تبأ اي : ىلاعت هلوقو .ةيآلا تارقب عبسلا مهكلم ايؤرو
 لاق يعسلا هعم غلب |لف# مالسلا هيلع ميهاربإ قح يف ىلاعت هلوق كلذ نمو ٠٠١[ :فسوي] «اقح

 ىرشبلا مه : ىلاعت هلوق كلذ نمو .ةيآلا ”٠١[ :تافاصلا] «كحبذأ ينأ مانملا يف ىرأ نإ ينب اي

 باتك نم تارشبملا باب يف يراخبلا حرش يف ىنيعلا مامإلا لاق [15 : سنوي] «ايندلا ةايحلا يف

 يذمرتلا هجرخأ ةحلاصلا ايؤرلا يه #ايندلا ةايح لا يف ىرشبلا مهل : ىىلاعت هلوق يف درو دقو :ريبعتلا

 هنع هللا يضر تماصلا نب ةدابع نع نمحر لا دبع نب ةملس يبأ ةياور نم مكاحلا هححصو هجام نباو

 .ها

 ايؤرلا» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يصر سنأ نع يراخبلا ىور ام ةنسلا يف درو امو
 بهاوملا يف ينالطسقلا لاقو . «ةوبنلا نم اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج حلاصلا لجرلا نم ةنسحلا

 ب اهولا دبع يديس هيلع رصتقاو هانعم يف ءاملعلا هلاق اممو . مهريغ فالخب .ىيحو ءايبنألا ايؤرو
 هيلإ ىحوأ مث .رهشأ ةتس مانملا يف ِةكَب هيبن ىلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ «رهاوجلاو تيقاويلا» يف ينارعشلا

 .اءزج نيعبرأو ةتس نم ءزج مانملا يف يحولا ىلإ اهتبسنو .هتايح ةدم ةيقب ةظقيلا يف كلذ دعب

 هللا يضر ةيبعكلا زرك مأ ثيدح يفو . حيحصلا ىلع ةنس نيرشعو ًاثالث ةوبنلا دعب شاع ِدِي هنأل

 «تارشبملا تيقبو ةوبنلا تبهذ» :لاق ِةْلَك يبنلا نع نابح نباو ةميزخ نبا هححصو ى.دمحأ دنع اهنع

 يفو .«ايؤرلا الإ تارشبملا نم يدعب قبي مل ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح نم دمحأ دنعو

 يف بوصعم هسأرو ةراتسلا فشك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ دواد يبأو ملسم دنع سابع نبا ثيدح

 تارشبم نم قبي مل هنإ سانلا اهيأ ايه :لاقف ركب يبأ فلخ فوفص سانلاو هيف تام يذلا هضرم
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 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح نم ملسم ىورو ؛هل ىرت وأ ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلا الإ ةوبنلا

 مكقدصأ ايؤر مكقدصأو ,بذكت ملسملا ايؤر دكت مل نامزلا برتقا اذإ» :لاق لي يبنلا نع

 يضر ةداتق يبأ نع ملسم ىورو «نمؤملا ايؤر بذكت ال نامزلا رخآ يف» ظفلب يذمرتلا هاورو «ائيدح

 ىأر نمف .ناطيشلا نم ءوسلا ايؤرو هللا نم ةحلاصلا ايؤرلا» : لاق هنأ ٍِي هللا لوسر نع هنع هللا

 ايؤر ىأر نإف ءًادحأ اهب ربخي الو ناطيشلا نم هللاب ذوعتيو هراسي نع ثفنيلف ًائيش اهنم هركف ايؤر
 انه اهئاصقتسا ىلإ ةجاح ال ةريثك ثيداحأ كلذ يف دروو «بحي نم الإ اهب ريخي الو رشبيلف ةنسح

 يئارملا عيمج نأ ملعاو :بهاوملا يف ينالطسقلا مامإلا لاق . ثيدحلا بتك يف اهعجاريلف اهدارأ نمو

 نزحيل ناطيشلا بعالت لوألا : عاونأ يهو .ءيشب رذنت ال يهو مالحأ ثاغضأ : نيمسق يف رصحنت

 . كلذوحنو هدجني نم دجي الو لوه يف عقاو هنأ ىريوأ «هعبتيوهو هسأر عطق هنأ ىري نأك « يئارلا
 هرجزف هعبتأ انأو عطق يسأر نأ تملح ينإ هللا لوسر اي لاقف يبارعأ ءاج» :لاق رباج نع ملسم ىور

 لعفي نأ هرمأي ةكئالملا ضعب ىري نأ يناثلا . «مانملا يف كب ناطيشلا بعلتب ربخت ال لاقو كي يبنلا

 . مانملا يف وه امك هاريف هانمتي وأ ةظقيلا يف هسفن هب ثدحي ام ثلاثلا . تالاحملا نم هوحنو تامرحملا

 . مالحألا ثاغضأ نم هجازم ىلع بلغي وأ ةظقيلا يف هتداع هب ترج ام ةيؤر اذكو

 مهريغل عقت دقو .نيح اصلا نم مهعبت نم ءايبنألا ايؤر يهو .ةقداصلا ايؤرلا : يناثلا مسقلا

 هباحصأو وه لخد هنأ ِِلكي هايؤرك مونلا يف تعقو ام قفو ىلع ةظقيلا يف عقت يتلا يهو ءرودنب

 قلفك يتلا ةقداصلا ايؤرلا نم ٍديلي هل عقو دقو .نيرصقمو مهسوؤر نيقلحم نينمآ مارحلا دجسملا
 ةقداصلا ايؤرلا يحولا نم ِةفَك هللا لوسر هب ءىدب ام لوأ» : ةشئاع تلاق .دحي الو دعي ال ام حبصلا

 ملعاو :ىلاعت هللا همحر لاق . يراخبلا هاور «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكف «مونلا يف

 .قدص اهلك مهايؤرو مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا :تاجرد ثالث ىلع ايؤرلا يف سانلا نأ

 ال ام اهيف عقي دقو «فدصلا مهايؤر ىلع بلغألاو نوح اصلاو .ريبعت ىلإ جاتحي ام اهيف عقي دقو
 نوروتسم : ماسقأ ةثالث مهو ,ثاغضألاو .قدصلا مهايؤر يف عقي مهادع نمو ءريبعت ىلإ جاتحي

 .قدصلا اهيف لقيو ,ثاغضألا مهايؤر ىلع بلاغلاو ةقسفو .مهقح يف لاحلا ءاوتسا بلاغلاف

 ءائيدح مهقدصأ ايؤر مهقدصأو» :ِ هلوق كلذ ىلإ ريشيو ءادج قدصلا مهايؤر يف ردنيو رافكو
 ةالصلا هيلع فسوي عم نجسلا يبحاص ايؤر يف امك رافكلا ضعب نم ةقداصلا ايؤرلا تعقو دقو

 . بهاوملا يف ينالطسقلا مالك ىهتنا . كلذ ريغو تارقب عبس مهكلم ايؤرو «مالسلاو

 ايؤرلا يف بذكلا قح يف درو ام

 : لاق هنأ ِةيكك يبنلا نع |مهنع هللا يضر سابع نبا نع لوألا : نيثيدح كلذ يف يراخبلا ىور

 يف بذك نم» ةريره يبأ ةياور يفو «لعفي نلو نيتريعش نيب دقعي نأ فلك هري مل ملحب ملحت نم»
 هينيع ىري نأ ىرفلا ىرفأ نم نإ» :لاق يي هللا لوسر نأ رمع نبا نع هاور يناثلا ثيدحلاو «هايؤر

 هيف دتشا امنإ : يربطلا لاقف مانملا يف بذكلا امأو : يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق .«رت ملام

 ذخأ وأ دحاو لتق يف ةداهش نوكت دق ذإ هنم ةدسفم دشأ نوكي دق ةظقيلا يف بذكلا نأ عم ديعولا
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 ىلع بذكلا نم دشأ هللا ىلع بذكلاو .هري مل ام هارأ هنأ هللا ىلع بذك مانملا يف بذكلا نأل .لام

 او آلا [1 :دوه] مهب لعاوبذك نيذلا ءالؤهدا هشألا لوقو : ىلع هلوقل نيقولخلا
 نم وهف ةوبنلا ءازجأ نم ناك امو «ةوبنلا نم ءزج ايؤرلا» ثيدحلا هللا ىلع ايذك مانملا يف بذكلا ناك

 ىرفلاو .تابذكلا مظعأ يأ : ليضفت لعفأ ىرفأ :ًاضيأ «حتفلا» يف لاقو . ىهتنا ىلاعت هللا لبق

 أم ىهتنا ءاهبنم بجعتي ىتلا ةميظعلا ةبذكلا ةيرفلا :لاطب نبا لاق . ةيرف عمج رصقلاو ءافلا رسكب

 ديس ايؤر يف ميس الو نيدلا يف ةقلعتملا رومألا يف مانملا يف بذكلا نأ ىفخي الو .رجح نبا ظفاحلا هلاق

 ةدش عم ةيويندلا رومألا نم كلذ ريغب مانملا يف بذكلا نم ًاررض مظعأو [مإ دشأ وه يي نيلسرملا
 هاور يذلا رتاوتملا حيحصلا ثيدحلاب كلذب لدتسيو «ةقباسلا ثيداحألا يف درو ال ًاضيأ اهيف همثإ
 يلع بذك نم» :لاق ِك هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هنع هللا يضر ةريره يبأ نع امجريغو ناخيشلا

 .دحأ ىلع بذكك سيل يلع ابذك نإ» : كَ هلوق ًاضيأ حيحصلا يفو «راثلا نم هدعقم أوبتيلف أدمعتم

 يف ديعولا ءاج :رجاوزلا يف امك ينيقلبلا لالجلا لاق «رانلا نم هدعقم ًأوبتيلف ادمعتم لع بذك نمف

 ءاملعلا لاقو : رجح نبا لاق .رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم هلي هيلع بذك نم نأب ةريثك ثيداحأ

 ثيدح هنإ حالصلا نبا لاقو . ايباحص نيعبرأ نم وحن ًاعوفرم هاور رازبلا . رتاوتلا دح تغلب اهنإ

 ةرشعلا مهنمو ايباحص نيناث نوغلبي مهنإ ليق .ةباحصلا نم ريثكلا مجلا هاور رتاوتلا دح غلب

 ثيداحألا ةياور يف بذكلا عنم يف درو نإو ثيدحلا اذهو .راصتخاب ىهتنا .ةنجلاب نورشبلا

 هجو نمو .هتاذ يف ةمرحلا ديدش وهو ايؤرلا يف بذكلا هجو نمو :نيهجو نم مثإلا هيف فعاضيف
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو دشأو دشأ وهو لي يبنلا ىلع بذكلا

 لفغو .نوركاذلا هركذ املك ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 . هتألك دادمو هشرع ةنزو هسفن اضرو هقلخ ددع .نولفاغلا هركذ نع

 بر هلل دمحلاو ١8١[ :تافاصلا]نيلسرملا ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس
 .نيمآ (نيملاعلا

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةعيدبلا بيلاسألا» باتك مت

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو
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 سرمهفن

 لَك ىلخلا ديسب ةثاغتسالا ىف قحلا دهاوش

 ؟” ل ل ل ل م ع للف يطيقنشلا يبايام نب هللا بيبح دمحم خيشلا ةليضف ملقب فلؤملا ةمجرت

 يس ا ا ا اة مة م مة امم امل للف هسفنل فلؤملا ةمجرت
 لن ا ا ا ا ها هه ا اة ا ع ا م ع م م تاتكلا ظيراقت
 آم اء نة ة نة نة مة قمة منة ة نة ية نب مة منة ثنا للف باتكلا ةبطخ

 93 0006000 م ا ا ا ا ا م ا م ا ءءء ا م ا م م عة ف باتكلا هيلع لمتشا ام نايب

 ف ع م قلطملا داهتجالا عاطقنا ىلع مالكلا يف : ةمدقملا نم لوألا مسقلا

 اهتفرعم مزلت ًاهيبنت رشع ينذا ىلَص لمتشي وهو : ةمدقملا ٠ نم يناثلا مسقلا

 ”” ل ل ل م ل ل ل رن رن ل اء ءءء راق اة فار هر فاق دفق اة دة دق جاف دة قفة مقام باتكلا ةعلاطم لبق

 ا ةيميت نبا ىلعدرلا يف فاك باتكلا اذه باوبأ نم باب لك نأ نياب يف : لوألا هيبنتلا

 مث خلا ةلبقلا لهأ نم دحأ ريفكتب لوقي ال فلؤملا نأ نايب يف : يناثلا هيبنتلا

 6 م ام ده مام عاود. ده دوام دعاه هاف عامقلا» ىكبيسلا ماملا و ةيميت نبال فلؤملا ايؤر ىف 5 :ثلاغلا هيبنتلا

 لئاسولا برقأو قلخلا ديس 5 0 5 هنأ ىلع : :بملسملا عامجإ يف : عبارلا هيبنتلا

 2357 ل ل ل م م ل م م م م م م ل نة ءءء م ماعم م م مامات دتامم دعبو هتايح ةدم ىف ىلاعت هللا ىلإ

 عك جاومألاب مطالتملا جاجعلا رحبلاك ملعلا يف ةيميت نبا نأ نايب يف : سماخلا هيبنتلا

 ا ا هيذيملتو ةيميت نبا يف فلؤملا هدقتعي ام نايب يف : سداسلا هيبنتلا

 كوي ل ا ع ع ع خلا ميجرلا ناطيشلا ةعدخ نم ريذحتلا يف : عباسلا هيبنتلا

 061 م6666. 6 6 ل ل ل م ل هني يبنلا ربق 5 ةرايز ميرحتب لوقي نم ىلع درلا يف : نماثلا هيبنتلا

 باتكلا اذه يف نيهاربلا ةرثك نم فلؤملا هدصق ام نايب يف : عساتلا هيبنتلا

 6795 0 ل ل لل يك نيلسرملا ديس ةرايزل رفسلاو ةثاغتسالا ةيعورشم ىلع

 روبقلا ةرايزل رفسلا عنمب , نودصقي ال هلكاش امو ةيميت نبا نأ نايب يف : رشاعلا هيبنتلا

 ©15" 0 ل ل ل ل م ل م م م م م نم م م م ف م ف ف م م م م م م م م ع ملف يك فيرشلا هماقم نم طحلا

 05 ممم ل نيعدتيملا ءالؤهل نيملسملا ةطلاخم نم ريذحتلا ىف : رشع ىداحلا هيبنتلا

 هه ... نيملسملا عيمج هتاعينشتو هتاضارتعاب دصقي ةيميت نبا نأ نايب يف : رشع يناثلا هيبنتلا

 ل وسر "هربق ةرايز ىلإ رفسلا ةيعورشم تابثإ يف :لوألا بابلا .ةينامثلا باوبألا
 ا ا ل نيحلاصلاو ءايبنألا رثاسك همم فيرشلا

 كيرا د 0 ا ع ع ع ع ع ع ع ع دي دمحم انين بق ةرايز ىلإ رفسلا ةيعورشم



 ءاملعلا ةمئأ نم ةعبرأ مالك لقن هيفو «ةعورشملا كي هترايز ةيفيك ىف : لصف

 0 ةعبرألا بهاذملا ىف

 ا هللا همحر يناليجلا رداقلا دبع انديس مظعألا ثوغلا مالك

 0 هللا همحر يوونلا مامإلا مالك

 0 ع ع ع بي نيحلاصلاو ءايلوألا روبق ةرايز مكح

 000 هلهأ ىلإ عوجرلا دارأ اذإ ِةكَي هربقل رئازلا هلعفي ام نايب يف : لصف

 0 مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةرونملا ةئيدملا لضف يف : لصف

 0 سكعلابو ةئيدملا ىلع ةكم ليضفت يف سانلا فالتخا نايب يف : ةمتاخ

 هلم م ممم مم مة ءءء مة ةن هاء ة ا ملف رئازلل هلعف يغبني ال امم ءيش ركذ يف : لصف

 0 م للك هب ةثاغتسالا ةيعو رشم يف يناثلا بابلا

 0 ءاقستسالل لي هب مهتثاغتسا ثيداحأ يف :لوألا لصفلا

 0 خلا ةمايقلا موي ِلي هتعافشب قلعتت ًاثيدح نيعبرأ ركذ يف : يناثلا لصفلا

 ةلم عل هضوحو ِةَلِلَي ىبنلا رثوك ىف ةيناثلاو . تاعافشلا ددع ىف ىلوألا :ناتدئاف

 . لَك هب ةئاغتسالا ةيعورشم هب اوتبثأو ءاملعلا ةمئأ هلاق ام ضعب يف :ثلاثلا لصفلا

 0 لكَ هب ةثاغتسالا ةلأسم حيضوت يف : عبارلا لصفلا

 ةلمامم من مم ل اهب عافتنالاو نيحلاصلا روبق ةرايز يف ءاملعلا مالك ركذ يف :ةمتت

 ةيباهولا ىلع درلا يف نالحد ديسلا ةمالعلا مالك لقن يف :ثلاثلا بابلا
 هام م ام ام م و وار راو ام م دق دق راق دف دف فاق هدف فاق هاف فاق مافاد هاف د ةاقلاو هبشلا درو قحلا تابشإو

 «ةيميت نبا ىلع درلا يف ةعبرألا بهاذملا ءاملع تارابع لقن يف : عبارلا بابلا

 ةمهملا لئاسملا ضعب ىف ةنسلا لهأ هتفلاخمو هبتك ضعب ىلع مالكلاو ري

 ةلل ممم م م ع ع لم ةيميت نبا يلع يقارعلا ميحرلا دبع ريهشلا ريبكلا ظفاحلا در

 .ةلملم يزوجلا نبا مامإلل [سيلبإ سيبلت]و ةيميت نبا مامإلا بتك ضعب ىلع مالكلا

 00 ا :[هللا ىلع ةهجلا ةلاحتسا يف هابتشالا عفر] ىمست ةلاسر ركذ

 ا ةلزتعملاك عدبلا بابرأ رئاسو ةهجلاب نيلئاقلا ريفكت مدع يف :ةمهم ةدئاف

 0 هللا همحر يكبسلا مامإلا ىلع نينعاطلا ىلع اهب در فلؤملل ةديصق

 [ يكبملا مراصلا]و «ميقلا نبال [نافهللا ةثاغإ] ىلع مالكلا يف : سماخلا بابيلا

 0 0 ل ا ل < . لوصف ةثالث هيفو .«يسولألل [نينيعلا ءالج]و . يداهلا دبع نبال

 | [نافهللا ةئثاغإ] ىلع مالكلا يف : لوألا لصفلا
 0 ع ع ع ع ع خلا كلملاب لثملا برض نم ميقلا نبا هعنم ام در يف : لصف

 عالطالا ىلع ملكتلا هيفو [يكبملا مراصلا] باتك ىلع مالكلا يف : يناثلا لصفلا
 ةلي م م ل ءاصخألل ةحونمملا بهاوملا نم اهريغو تابيغملا ضعب ىلع

 در



 0 يسول الل [نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج] باتك ىلع مالكلا يف : ثلاثلا لصفلا

 ةق الن مالا لا مم ملاءمة م هن ءءء اة ماء ع علف ةيميت نباو رجح نبا :نيمامإلا نيب قرفلا

 0 0 0 ا ع خلا هتاوفه ىلع ةيميت نبال ءاملعلا ضعب ةقفاوم رايتعا مدع

 ةثاغتسالاب تلصح دئاوف ىلع لدت راثآو تاياكح لقن ىف : سداسلا بابلا

 01 0 0 ا ا ا ع ا ا ا ع ا لوصف هيفو هيلع قلخلا ديسب

 لامة لمة ءءء لم اهوحنو ةرفغملل ِلَي هب ثاغتسا نم ركذ ىف :لوألا لصفلا

 دئادش يف عقو نمم مهوحنو ىرسألا نم لي هب ثاغتسا نم ركذ يف : يناثلا لصفلا

 ءلللل ةدئفألا هب حاترت ام ثداوحلا قئاقر نم هيفو «دئاوعلا ةثاغتسالاب هل تقرخناو

 ةق ممم مم م م ملة عفاف شطعلاو عوجلا نم ْةْيِلك هب ثاغتسا نم ركذ ىف : ثلاثلا لصفلا

 0 ا ا ع ع ع ع ع ايقسلل ِةَيِكَت هب ةثاغتسالا

 ةثاغتسالا اهيف ءايلوألا رباكأ ضعب نع ةدراولا ةيعدألا نم ةلمج يف : عباسلا بابلا

 . يطرشيلا نيدلا رون يلع خيشلا هللاب فراعلا هخيش نم فلؤملا اهذخأ ىتلا ةزاجإلا ةروص

 همام راها. افاق ا.د اهداف افا ةادق دفا اهداف د ةاءاقث هيف ليق امع يطرشيلا يلع خيشلل هيزنتو هيبنت

 ظافلألا نم ءايلوألا ضعب ىلع هريغو ةيميت نبا هب ضرتعا امع باوجلا يف :ةمتاخلا

 للم ل ميم ممم مة مما ممم. مث. يي. .ي......222.2.2.2.... ةمهوملا
 0 ةيميت نبا ىلعدرلا يف يركبلا ىفطصم يديسل ىلوألا ةلاسرلا
 0 ةيميت نبا ىلع درلا يف قورز دمحأ يديسل ةيناثلا ةلاسرلا

 ةعيدبلا بيلاسألا سرهف

 ىلاعت هللا همحر يناهبنلا ةمالعلل ةعيشلا عانقإو ةباحصلا لضف يف

 0 هفيلأتل ىعادلا ببسلا نايبو باتكلا ةبطخ
 ةماءاءام ةاراعال مهنع هللا يضر ؛مهتاقبطو ةباحصلا ددعو يباحصلا فيرعت يف :ةمدقملا

 ةلادلا بهاذملا ةمئأ نم ءاملعلا رباكأ تارابع لقن يف :لوألا مسقلا
 لن ل لاء اة مة ء ة م  م م م مة مة ءءء نم مة م ملف خلا ةباحصلا لضف ىلع
 نه اواو يل و ىلا يار ماما هاف عارف اف فاق دن ادع اف ا .ادفاق و دو هاف اه او ا فافقأف هللا ةهمح ر يواحطلا مامإلا مالك

 هاو يرى ل ىلا ىلا ار ة.افاف عاف عاف دةاف عاق هاو دقاق د. او اق عاق رن اواهلاف هللا همح ر يلازغلا مامإلا مالك



 هللا همحر ضايع ىضاقلا مالك

 هللا همحر يوونلا مامإلا مالك

 هم ممن نر ءءء ل م م م ءءء فن هيف ارافث هي هي ةممم هللا همحر مامهلا نب لامكلا مالك

 قام مة مم ءءء ءءء اء مة م نم ءءء هاف اء ع مفي هللا همحر ينارعشلا بطقلا مامإلا مالك

 00 هللا همحر يمتيهلا رجح نبا مامإلا مالك

 هناء للة ل مة ها مم م م م م مة ء م مة هن مة ء رلف هللا همحر يناقللا مامإلا مالك

 00 ا هللا همحر يديبزلا ىضترم ديسلا مامإلا مالك

 ا للك هللا لوسر باحصأ لضف ىلع جاجتحالا يف : يناثلا مسقلا

 0 لَ هللا لوسر باحصأ ىلع اهيف هللا ىنثأ يتلا تايآلا نايب يف : لصف

 0 هفاصوأ صّخلمو هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف : لصف

 0 هنع هللا يضر رمع ةفالخ يف : لصف

 ءءء مم مام م ءام مة دةام هي اف ماء دن مة ةاوي هتريسو هنع هللا يضر نامثع ةفالخ يف : لصف

 0 مهنعو هنع هللا يضر « ةباحصلا نم هيلع ىغب نم عم هنأشو لع ةفالخخ يف : لصف
 ةلم م ف هنع هللا يضر يلع نينمؤملا ريمأ ةفالخ ةدم يف رومألا ماظتنا مدع ةدكح

 | هنع هللا يضر يلع ةفالخ ةدم يف رومألا ماظتنا مدعل رهاظلا ببسلا

 0 اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نوؤش لضف يف :لصف
 ةلء عمل مهنعو هنع هللا يضر ًايلع اوفلاخ نيذلا باحصألا ءاسؤر نوؤش يف لصف

 0 ةيآلا #مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ يبنلا# ىلاعت هللا لوق يف لصف

 نيدهتجم اوناك يلع ىلع نيجراخلا ةباحصلا رئاسو ةيواعم نأن ايب يف : لصف

 ةلءمل امهنع هللا يضر ةيواعمل ام راذعألا نم هل صاعلا نب ورمع نأ نايب يف : لصف

 | ؟بقاعي مأ باثي له هيفلاخم هركو ًايلع بحأ نم نأ نايب يف لصف
 . مهضغبي نم ةبقاع ءوسو ةباحصلا لضف ىلع لدت تامانمو تاياكح ركذ يف : ةمتاخلا

 م اماما. ام م رام مام مالا. اة دقاق داق د ةق دقاق دقاق دع دفاعات ةياكح نورشعو عبس يه .« تاياكحلا

 اهلامتشال ةذئاف اهرثكأو تاياكحلا مهأ ىهو :نتورشعلاو ةسماخلا ةياكحلا

 | اهيضرف ِةَيِقَم يبنلا ةرضح يف أمانم تيلت يتلا يلازغلا مامإلل دئاقعلا دعاوق ىلع

 0 ًاعرش ايؤرلا ىلع مالكلا يف : ليمكت

 هاف ام ده هام ده دم د. دف ده داق ماع ا. دم داق دق دق ده دة دعانا هاع ام هدفا مام ايؤرلا يف بذكلا قح يف درو ام

 اوس فق # و او # »الل وا اولا سهل عسل عسل هس نهب

 عام م ا. او اع ا. اقدح امام عام مار و. دو اسوا ع او افه ده دهام هاد. عاف دقه هه » هللا همحر يناليجلا ثرغلا مالك

 ةام الام م ل مه م ف اه ف ف د. اق دق دن دق ده دق عاق جاف عاق احم هللا همحر يدرورهسلا نيدلا باهش مالك

 سل سل وصلا ولا وسلا وس جاضارولا تل #ا »س»# »ل ا »ا #ا #اا»#

 هش ل هل هل ولا واوا قا ا ###ا## ## # ا # ار# ا # »# ###
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 مت

 300 ا

 نت يللا ل ا ِ

 1710 ا 5
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